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H.C. ANDERSEN er dansk, han er aparte. Han er så klog på 

os mennesker. Derfor er han elsket over hele kloden. Den 2. april 2005

er det 200 år siden, han blev født.

I samspil med Integrationsministeriet, Indvandrerbiblioteket og

mange andre gode kræfter fejrer Det Kongelige Bibliotek jubilæet med

denne eventyrbog til de nye danskere, der oprindelig kommer fra et

andet fædreland med et andet modersmål.

Seks eventyr som H.C. Andersen skrev dem og de samme seks 

eventyr oversat til disse familiers sprog, arabisk, bosnisk, persisk,

somali, tyrkisk og urdu. Idéen er helt i eventyrdigterens ånd.

Dansk folkeoplysningstradition bygger på lysten til at fortælle.

Derfor også en udgave på et mere nutidigt og mundret dansk.

Det styrker demokratiet og sammenhængskraften i samfundet, når

vi kender vore klassikere. At læse op er underskønt. At læse eventyr er

kulturformidling, når den er allerbedst. Bedstemor med barnebarnet på

skødet eller faderen, der ved sengetid fortæller historier.

H.C. Andersen er om nogen en klassiker.

Jytte Hilden  Claus Olsen
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Klods-Hans
En gammel Historie fortalt igjen

Ude paa Landet var der en gammel Gaard, og i den var der en 

gammel Herremand, som havde to Sønner, der vare saa vittige, at det

Halve var nok; de vilde frie til Kongens Datter og det turde de, for

hun havde ladet kundgjøre at hun vilde tage til Mand, den, hun fandt

bedst kunde tale for sig.

De To forberedte sig nu i otte Dage, det var den længste Tid de

havde til det, men det var ogsaa nok, for de havde Forkundskaber og

de ere nyttige. Den Ene kunde udenad hele det latinske Lexicon og

Byens Avis for tre Aar, og det baade forfra og bagfra; den Anden havde

gjort sig bekjendt med alle Laugs-Artiklerne og hvad hver Oldermand

maatte vide, saa kunde han tale med om Staten, meente han, dernæst

forstod han ogsaa at brodere Seler, for han var fiin og fingernem.

»Jeg faaer Kongedatteren!« sagde de begge To, og saa gav deres Fader

dem hver en deilig Hest; han, som kunde Lexiconet og Aviserne fik en

kulsort, og han, som var oldermands-klog og broderede fik en 

melkehvid, og saa smurte de sig i Mundvigerne med Levertran, forat

de kunde blive mere smidige. Alle Tjenestefolkene vare nede i

Gaarden for at see dem stige til Hest; i det samme kom den tredie

Broder, for der var tre, men der var Ingen der regnede ham med, som

Broder, for han havde ikke saadan Lærdom som de To, og ham kaldte

de bare Klods-Hans.

»Hvor skal I hen siden I er i Stadstøiet?« spurgte han.
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»Til Hove for at snakke os Kongedatteren til! har Du ikke hørt hvad

Trommen gaaer om over hele Landet!« og saa fortalte de ham det.

»Hille den, saa maa jeg nok med!« sagde Klods-Hans og Brødrene

loe af ham og red afsted.

»Fader, lad mig faae en Hest!« raabte Klods-Hans. »Jeg faaer saadan

en Lyst til at gifte mig. Ta’er hun mig, saa ta’er hun mig! og ta’er hun

mig ikke, saa ta’er jeg hende alligevel!«

»Det er noget Snak!« sagde Faderen, »Dig giver jeg ingen Hest. Du

kan jo ikke tale! nei, Brødrene det er Stads-Karle!«

»Maa jeg ingen Hest faae!« sagde Klods-Hans, »saa ta’er jeg

Gedebukken, den er min egen, og den kan godt bære mig!« og saa

satte han sig skrævs over Gedebukken, stak sine Hæle i Siden paa den

og foer afsted hen ad Landeveien. Hui! hvor det gik. »Her kommer

jeg!« sagde Klods-Hans, og saa sang han saa at det skingrede efter.

Men Brødrene red ganske stille forud; de talte ikke et Ord, de 

maatte tænke over paa alle de gode Indfald, de vilde komme med, for

det skulde nu være saa udspekuleret!

»Halehoi!« raabte Klods-Hans, »her kommer jeg! see hvad jeg fandt

paa Landeveien!« og saa viste han dem en død Krage, han havde 

fundet!

»Klods!« sagde de, »hvad vil Du med den?«

»Den vil jeg forære til Kongedatteren!«

»Ja, gjør Du det!« sagde de, loe og red videre.

»Halehoi! her kommer jeg! see, hvad jeg nu har fundet, det finder

man ikke hver Dag paa Landeveien!«

Og Brødrene vendte om igjen for at see hvad det var. »Klods!« sagde
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de, »det er jo en gammel Træsko, som Overstykket er gaaet af! skal

Kongedatteren ogsaa ha’ den?«

»Det skal hun!« sagde Klods-Hans; og Brødrene loe og de red og de

kom langt forud.

»Halehoi! her er jeg!« raabte Klods-Hans; »nei, nu bliver det værre

og værre! halehoi! det er mageløst!«

»Hvad har Du nu fundet!« sagde Brødrene.

»O!« sagde Klods-Hans, »det er ikke til at tale om! hvor hun vil blive

glad, Kongedatteren!«

»Uh!« sagde Brødrene, »det er jo Pludder der er kastet lige op af

Grøften!«

»Ja det er det!« sagde Klods-Hans, »og det er den fineste Slags, man

kan ikke holde paa den!« og saa fyldte han Lommen.

Men Brødrene red alt hvad Tøiet kunde holde, og saa kom de en

heel Time forud og holdt ved Byens Port, og der fik Frierne Nummer

eftersom de kom, og blev sat i Række, sex i hvert Geled og saa tæt at

de ikke kunde røre Armene, og det var nu meget godt, for ellers havde

de sprættet Rygstykkerne op paa hverandre, bare fordi den Ene stod

foran den Anden.

Alle Landets øvrige Indvaanere stode rundt om Slottet, lige op til

Vinduerne for at see Kongedatteren tage mod Frierne, og ligesom een

af dem kom ind i Stuen, slog Talegaven klik for ham.

»Duer ikke!« sagde Kongedatteren. »Væk!«

Nu kom den af Brødrene, som kunde Lexiconet, men det havde han

reent glemt ved at staae i Række, og Gulvet knirkede og Loftet var af

Speilglas, saa at han saae sig selv paa Hovedet, og ved hvert Vindue
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stode tre Skrivere og en Oldermand, der hver skrev op Alt hvad der

blev sagt, at det strax kunde komme i Avisen og sælges for to Skilling

paa Hjørnet. Det var frygteligt, og saa havde de fyret saadan i

Kakkelovnen, at den var rød i Tromlen!

»Det er en svær Varme her er herinde!« sagde Frieren.

»Det er fordi min Fader i Dag steger Hanekyllinger!« sagde

Kongedatteren.

»Bæ!« der stod han, den Tale havde han ikke ventet; ikke et Ord 

vidste han at sige, for noget Morsomt vilde han have sagt. Bæ!

»Duer ikke!« sagde Kongedatteren. »Væk!« og saa maatte han afsted.

Nu kom den anden Broder.

»Her er en forfærdelig Hede!« – sagde han.

»Ja, vi stege Hanekyllinger i Dag!« sagde Kongedatteren.

»Hvad be – hvad?« sagde han, og alle Skriverne skrev Hvad be –

hvad!

»Duer ikke!« sagde Kongedatteren. »Væk!«

Nu kom Klods-Hans, han red paa Gedebukken lige ind i Stuen. »Det

var da en gloende Hede!« sagde han.

»Det er fordi jeg steger Hanekyllinger!« sagde Kongedatteren.

»Det var jo rart det!« sagde Klods-Hans, »saa kan jeg vel faae en

Krage stegt?«

»Det kan De meget godt!« sagde Kongedatteren, »men har De Noget

at stege den i, for jeg har hverken Potte eller Pande!«

»Men det har jeg!« sagde Klods-Hans. »Her er Kogetøi med

Tinkrampe!« og saa trak han den gamle Træsko frem og satte Kragen

midt i den.
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»Det er til et heelt Maaltid!« sagde Kongedatteren, »men hvor faae vi

Dyppelse fra!«

»Den har jeg i Lommen!« sagde Klods-Hans. »Jeg har saa meget jeg

kan spilde af det!« og saa heldte han lidt Pludder af Lommen.

»Det kan jeg lide!« sagde Kongedatteren, »Du kan da svare! og Du

kan tale og Dig vil jeg have til Mand! men veed Du, at hvert Ord vi

sige og har sagt, skrives op og kommer imorgen i Avisen! ved hvert

Vindue seer Du staae tre Skrivere og en gammel Oldermand, og

Oldermanden er den Værste for han kan ikke forstaae!« og det sagde

hun nu for at gjøre ham bange. Og alle Skriverne vrinskede og slog en

Blæk-Klat paa Gulvet.

»Det er nok Herskabet!« sagde Klods-Hans, »saa maa jeg give

Oldermanden det Bedste!« og saa vendte han sine Lommer og gav

ham Pluddren i Ansigtet.

»Det var fiint gjort!« sagde Kongedatteren, »det kunde jeg ikke have

gjort! men jeg skal nok lære det!« –

Og saa blev Klods-Hans Konge, fik en Kone og en Krone og sad paa

en Throne, og det har vi lige ud af Oldermandens Avis – og den er

ikke til at stole paa!
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Den Grimme Ælling 

Der var saa deiligt ude paa Landet; det var Sommer, Kornet stod

guult, Havren grøn, Høet var reist i Stakke nede i de grønne Enge, og

der gik Storken paa sine lange, røde Been og snakkede ægyptisk, for

det Sprog havde han lært af sin Moder. Rundtom Ager og Eng var der

store Skove, og midt i Skovene dybe Søer; jo, der var rigtignok deiligt

derude paa Landet! Midt i Solskinnet laae der en gammel Herregaard

med dybe Canaler rundt om, og fra Muren og ned til Vandet voxte

store Skræppeblade, der vare saa høie, at smaa Børn kunde staae

opreiste under de største; der var ligesaa vildsomt derinde, som i den

tykkeste Skov, og her laae en And paa sin Rede; hun skulde ruge sine

smaae Ællinger ud, men nu var hun næsten kjed af det, fordi det 

varede saa længe, og hun sjælden fik Visit; de andre Ænder holdt mere

af at svømme om i Canalerne, end at løbe op og sidde under et

Skræppeblad for at snaddre med hende.

Endelig knagede det ene Æg efter det andet: »pip! pip!« sagde det,

alle Æggeblommerne vare blevne levende og stak Hovedet ud.

»Rap! rap!« sagde hun, og saa rappede de sig alt hvad de kunde, og

saae til alle Sider under de grønne Blade, og Moderen lod dem see saa

meget de vilde, for det Grønne er godt for Øinene.

»Hvor dog Verden er stor!« sagde alle Ungerne; thi de havde nu 

rigtignok ganske anderledes Plads, end da de laae inde i Ægget.

»Troer I, det er hele Verden!« sagde Moderen, »den strækker sig

langt paa den anden Side Haven, lige ind i Præstens Mark! men der
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har jeg aldrig været! – I ere her dog vel Allesammen!« – og saa reiste

hun sig op, »nei, jeg har ikke alle! det største Æg ligger der endnu;

hvor længe skal det vare! nu er jeg snart kjed af det!« og saa lagde hun

sig igjen.

»Naa hvordan gaaer det?« sagde en gammel And, som kom for at

gjøre Visit.

»Det varer saa længe med det ene Æg!« sagde Anden, som laae; »der

vil ikke gaae Hul paa det! men nu skal Du see de andre! de ere de 

deiligste Ællinger jeg har seet! de ligne Allesammen deres Fader, det

Skarn han kommer ikke og besøger mig.«

»Lad mig see det Æg, der ikke vil revne!« sagde den gamle. »Du kan

troe, at det er et Kalkun-Æg! saaledes er jeg ogsaa blevet narret

engang, og jeg havde min Sorg og Nød med de Unger, for de ere

bange for Vandet, skal jeg sige Dig! jeg kunde ikke faae dem ud! jeg

rappede og snappede, men det hjalp ikke! – Lad mig see Ægget! jo, det

er et Kalkun-Æg! lad Du det ligge og lær de andre Børn at svømme!«

»Jeg vil dog ligge paa det lidt endnu!« sagde Anden; »har jeg nu 

ligget saalænge, saa kan jeg ligge Dyrehavstiden med!«

»Vær saa god!« sagde den gamle And, og saa gik hun.

Endelig revnede det store Æg. »Pip! pip!« sagde Ungen og væltede

ud; han var saa stor og styg. Anden saae paa ham: »Det er da en 

forfærdelig stor Ælling den!« sagde hun; »ingen af de andre see 

saadanne ud! det skulde dog vel aldrig være en Kalkun-Kylling! naa,

det skal vi snart komme efter! i Vandet skal han, om jeg saa selv maa 

sparke ham ud!«

Næste Dag var det et velsignet, deiligt Veir; Solen skinnede paa alle



de grønne Skræpper. Ællingemoderen med hele sin Familie kom frem

nede ved Canalen: pladsk! sprang hun i Vandet: »rap! rap!« sagde hun

og den ene Ælling plumpede ud efter den anden; Vandet slog dem

over Hovedet, men de kom strax op igjen og fløde saa deiligt; Benene

gik af sig selv, og alle vare de ude, selv den stygge, graae Unge 

svømmede med.

»Nei, det er ingen Kalkun!« sagde hun; »see hvor deiligt den bruger

Benene, hvor rank den holder sig! det er min egen Unge! igrunden er

den dog ganske kjøn, naar man rigtig seer paa den! rap! rap! – kom

nu med mig, saa skal jeg føre Jer ind i Verden, og præsentere Jer i

Andegaarden, men hold Jer altid nær ved mig, at ingen træder paa Jer,

og tag Jer iagt for Kattene!«

Og saa kom de ind i Andegaarden. Der var en skrækkelig Støi 

derinde, thi der var to Familier, som sloges om et Aalehoved, og saa

fik dog Katten det.

»See, saaledes gaaer det til i Verden!« sagde Ællingemoderen, og 

slikkede sig om Snabelen, for hun vilde ogsaa have Aalehovedet. »Brug

nu Benene!« sagde hun, »see, at I kunne rappe Jer, og nei med Halsen

for den gamle And derhenne! hun er den fornemste af dem Alle her!

hun er af spansk Blod, derfor er hun svær, og see I, hun har en rød

Klud om Benet! det er noget overordentligt deiligt, og den største

Udmærkelse nogen And kan faae, det betyder saameget, at man ikke

vil af med hende, og at hun skal kjendes af Dyr og af Mennesker! 

– Rap Jer! – ikke ind til Beens! en velopdragen Ælling sætter Benene

vidt fra hinanden, ligesom Fader og Moder! see saa! nei nu med

Halsen og siig: rap!«
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Og det gjorde de; men de andre Ænder rundt om saae paa dem og

sagde ganske høit: »see saa! nu skal vi have det Slæng til! ligesom vi

ikke vare nok alligevel! og fy, hvor den ene Ælling seer ud! ham ville vi

ikke taale!« – og strax fløi der en And hen og bed den i Nakken.

»Lad ham være!« sagde Moderen, »han gjør jo Ingen noget!«

»Ja, men han er for stor og for aparte!« sagde Anden, som bed, »og

saa skal han nøfles!«

»Det er kjønne Børn, Moder har!« sagde den gamle And med

Kluden om Benet, »Allesammen kjønne, paa den ene nær, den er ikke

lykkedes! jeg vilde ønske, hun kunde gjøre den om igjen!«

»Det gaaer ikke, Deres Naade!« sagde Ællingemoderen, »han er ikke

kjøn, men han er et inderligt godt Gemyt, og svømmer saa deiligt,

som nogen af de andre, ja, jeg tør sige lidt til! jeg tænker han voxer sig

kjøn, eller han med Tiden bliver noget mindre! han har ligget for

længe i Ægget, og derfor har han ikke faaet den rette Skikkelse!« og

saa pillede hun ham i Nakken og glattede paa Personen. »Han er 

desuden en Andrik,« sagde hun, »og saa gjør det ikke saa meget! jeg

troer han faaer gode Kræfter, han slaaer sig nok igjennem!«

»De andre Ællinger ere nydelige!« sagde den Gamle, »lad nu, som I

var hjemme, og finder I et Aalehoved, saa kan I bringe mig det!« –

Og saa vare de, som hjemme.

Men den stakkels Ælling, som sidst var kommen ud af Ægget, og

saae saa fæl ud, blev bidt, puffet og gjort Nar af, og det baade af

Ænderne og Hønsene. »Han er for stor!« sagde de Allesammen, og

den kalkunske Hane, der var født med Sporer og troede derfor, at han

var en Keiser, pustede sig op som et Fartøi for fulde Seil, gik lige ind



paa ham og saa pludrede den og blev ganske rød i Hovedet. Den 

stakkels Ælling vidste hverken, hvor den turde staae eller gaae, den var

saa bedrøvet, fordi den saae saa styg ud og var til Spot for hele

Andegaarden.

Saaledes gik det den første Dag, og siden blev det værre og værre.

Den stakkels Ælling blev jaget af dem Allesammen, selv hans

Sødskende var saa onde imod ham, og de sagde altid: »bare Katten

vilde tage Dig, dit fæle Spektakel!« og Moderen sagde: »gid Du bare

var langt borte!« og Ænderne beed ham, og Hønsene huggede ham,

og Pigen, som skulde give Dyrene Æde, sparkede til ham med Foden.

Da løb og fløi han henover Hegnet; de smaa Fugle i Buskene foer

forskrækket i Veiret; »det er fordi jeg er saa styg,« tænkte Ællingen og

lukkede Øinene, men løb alligevel afsted; saa kom den ud i den store

Mose, hvor Vildænderne boede. Her laae den hele Natten, den var saa

træt og sorrigfuld.

Om Morgenen fløi Vildænderne op, og de saae paa den nye

Kamerat; »hvad er Du for een?« spurgte de, og Ællingen dreiede sig til

alle Sider, og hilsede saa godt den kunde.

»Du er inderlig styg!« sagde Vildænderne, »men det kan da være os

det samme, naar Du ikke gifter Dig ind i vor Familie!« – Den Stakkel!

han tænkte rigtignok ikke paa at gifte sig, turde han bare have Lov at

ligge i Sivene og drikke lidt Mosevand.

Der laae han i hele to Dage, saa kom der to Vildgjæs eller rettere

Vildgasser, for de vare to Hanner; det var ikke mange Tider siden de

vare komne ud af Ægget, og derfor vare de saa raske paa det.

»Hør Kammerat!« sagde de, »Du er saa styg at jeg kan godt lide Dig!
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vil Du drive med og være

Trækfugl! tæt herved i en anden

Mose er der nogle søde 

velsignede Vildgjæs, allesammen

Frøkener, der kunne sige: rap!

Du er istand til at gjøre din

Lykke, saa styg er Du!« – –

»Pif! paf!« lød i det samme ovenover, og begge Vildgasserne faldt

døde ned i Sivene, og Vandet blev blodrødt; pif! paf! lød det igjen, og

hele Skarer af Vildgjæs fløi op af Sivene, og saa knaldede det igjen.

Der var stor Jagt, Jægerne laae rundtom Mosen, ja nogle sad oppe i

Trægrenene, der strakte sig langt ud over Sivene; den blaae Røg gik

ligesom Skyer ind imellem de mørke Træer og hang langt hen over

Vandet; i Mudderet kom Jagthundene, klask klask; Siv og Rør svaiede

til alle Sider; det var en Forskrækkelse for den stakkels Ælling, den

dreiede Hovedet om for at faae det under Vingen, og lige i det samme

stod tæt ved den en frygtelig stor Hund, Tungen hang ham langt ud

af Halsen, og Øinene skinnede grueligt fælt; han satte sit Gab lige ned

imod Ællingen, viste de skarpe Tænder – – og pladsk! pladsk! gik han

igjen uden at tage den.

»O Gud skee Lov!« sukkede Ællingen, »jeg er saa styg, at selv

Hunden ikke gider bide mig!«

Og saa laae den ganske stille, mens Haglene susede i Sivene, og det

knaldede Skud paa Skud.

Først langt ud paa Dagen blev der stille, men den stakkels Unge

turde endnu ikke reise sig, den ventede flere Timer endnu, før den



saae sig om, og saa skyndte den sig afsted fra Mosen, alt hvad den

kunde; den løb over Mark og over Eng, det var en Blæst, saa at den

havde haardt ved at komme afsted.

Mod Aften naaede den et fattigt lille Bondehuus; det var saa 

elendigt, at det ikke selv vidste til hvad Side det vilde falde, og saa blev

det staaende. Blæsten susede saaledes om Ællingen, at han maatte

sætte sig paa Halen for at holde imod; og det blev værre og værre; da 

mærkede han, at Døren var gaaet af det ene Hængsel, og hang saa

skjævt, at han igjennem Sprækken kunde smutte ind i Stuen, og det

gjorde han.

Her boede en gammel Kone med sin Kat og sin Høne, og Katten,

som hun kaldte Sønneke, kunde skyde Ryg og spinde, han gnistrede

saagar, men saa maatte man stryge ham mod Haarene; Hønen havde

ganske smaae lave Been, og derfor kaldtes den »Kykkelilavbeen;« den

lagde gode Æg, og Konen holdt af den, som af sit eget Barn.

Om Morgenen mærkede man strax den fremmede Ælling, og Katten

begyndte at spinde og Hønen at klukke.

»Hvad for noget!« sagde Konen, og saae rundtomkring, men hun

saae ikke godt, og saa troede hun, at Ællingen var en feed And, der

havde forvildet sig. »Det var jo en rar Fangst!« sagde hun, »nu kan jeg

faae Ande-Æg, er den bare ikke en Andrik! det maa vi prøve!«

Og saa blev Ællingen antaget paa Prøve i tre Uger, men der kom

ingen Æg. Og Katten var Herre i Huset og Hønen var Madamme, og

alletider sagde de: »vi og Verden!« for de troede, at de vare

Halvparten, og det den allerbedste Deel. Ællingen syntes, at man

kunde ogsaa have en anden Mening, men det taalte Hønen ikke.
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»Kan Du lægge Æg?« spurgte hun.

»Nei!«

»Ja, vil Du saa holde din Mund!«

Og Katten sagde: »Kan Du skyde Ryg, spinde og gnistre?«

»Nei!«

»Ja saa skal Du ikke have Mening, naar fornuftige Folk tale!«

Og Ællingen sad i Krogen og var i daarligt Humeur; da kom den til

at tænke paa den friske Luft og Solskinnet; den fik saadan en 

forunderlig Lyst til at flyde paa Vandet, tilsidst kunde den ikke lade

være, den maatte sige det til Hønen.

»Hvad gaaer der af Dig?« spurgte hun. »Du har ingen Ting at 

bestille, derfor komme de Nykker over dig! Læg Æg eller spind, saa

gaae de over.«

»Men det er saa deiligt at flyde paa Vandet!« sagde Ællingen, »saa

deiligt at faae det over Hovedet og dukke ned paa Bunden!«

»Ja det er en stor Fornøielse!« sagde Hønen, »Du er nok bleven gal!

Spørg Katten ad, han er den klogeste, jeg kjender, om han holder af at

flyde paa Vandet, eller dykke ned! jeg vil ikke tale om mig. – Spørg

selv vort Herskab, den gamle Kone, klogere end hende er der Ingen i

Verden! troer Du, hun har Lyst til at flyde og faae Vand over

Hovedet!«

»I forstaae mig ikke!« sagde Ællingen.

»Ja, forstaae vi Dig ikke, hvem skulde saa forstaae Dig! Du vil dog

vel aldrig være klogere end Katten og Konen, for ikke at nævne mig!

Skab Dig ikke, Barn! og tak Du din Skaber for alt det Gode, man har

gjort for dig! Er Du ikke kommet i en varm Stue og har en Omgang,
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Du kan lære noget af! men Du er et Vrøvl, og det er ikke morsomt at

omgaaes Dig! mig kan Du troe! jeg mener Dig det godt, jeg siger Dig

Ubehageligheder, og derpaa skal man kjende sine sande Venner! see

nu bare til, at Du lægger Æg og lærer at spinde eller gnistre!«

»Jeg troer, jeg vil gaae ud i den vide Verden!« sagde Ællingen.

»Ja, gjør Du det!« sagde Hønen.

Og saa gik Ællingen; den flød paa Vandet, den dykkede ned, men af

alle Dyr var den overseet for sin Grimhed.

Nu faldt Efteraaret paa, Bladene i Skoven bleve gule og brune,

Blæsten tog fat i dem, saa de dandsede omkring, og oppe i Luften saae

der koldt ud; Skyerne hang tunge med Hagl og Sneeflokke, og paa

Gjærdet stod Ravnen og skreg »av! av!« af bare Kulde; ja man kunde

ordenlig fryse, naar man tænkte derpaa; den stakkels Ælling havde det

rigtignok ikke godt.

En Aften, Solen gik saa velsignet ned, kom der en heel Flok deilige

store Fugle ud af Buskene, Ællingen havde aldrig seet nogen saa

smukke, de vare ganske skinnende hvide, med lange, smidige Halse;

det var Svaner, de udstødte en ganske forunderlig Lyd, bredte deres

prægtige, lange Vinger ud og fløi bort fra de kolde Egne til varmere

Lande, til aabne Søer! de stege saa høit, saa høit, og den lille grimme

Ælling blev saa forunderlig tilmode, den dreiede sig rundt i Vandet

ligesom et Hjul, rakte Halsen høit op i Luften efter dem, udstødte et

Skrig saa høit og forunderligt, at den selv blev bange derved. O, den

kunde ikke glemme de deilige Fugle, de lykkelige Fugle, og saasnart

den ikke længer øinede dem, dukkede den lige ned til Bunden, og da

den kom op igjen, var den ligesom ude af sig selv. Den vidste ikke,
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hvad Fuglene hed, ikke hvor de fløi hen, men dog holdt den af dem,

som den aldrig havde holdt af nogen; den misundte dem slet ikke,

hvor kunde det falde den ind at ønske sig en saadan Deilighed, den

vilde være glad, naar bare dog Ænderne vilde have taalt den imellem

sig! – det stakkels grimme Dyr!

Og Vinteren blev saa kold, saa kold; Ællingen maatte svømme om i

Vandet for at holde det fra at fryse reent til; men hver Nat blev Hullet,

hvori den svømmede, smallere og smallere; det frøs, saa det knagede i

Iisskorpen; Ællingen maatte altid bruge Benene, at Vandet ikke skulde

lukkes; tilsidst blev den mat, laa ganske stille og frøs saa fast i Isen.

Tidlig om Morgenen kom en Bondemand, han saae den, gik ud og

slog med sin Træsko Isen i Stykker og bar den saa hjem til sin Kone.

Der blev den livet op.

Børnene vilde lege med den, men Ællingen troede, at de vilde gjøre

den Fortræd, og foer, i Forskrækkelse, lige op i Melkefadet, saa at

Melken skvulpede ud i Stuen; Konen skreg og slog Hænderne i Veiret,

og da fløi den i Truget, hvor Smørret var, og saa ned i Meeltønden og

op igjen; naa, hvor den kom til at see ud! og Konen skreg og slog efter

den med Ildklemmen, og Børnene løbe hinanden overende for at

fange Ællingen, og de loe, og de skrege! – godt var det, at Døren stod

aaben, ud foer den imellem Buskene i den nysfaldne Snee – der laae

den, ligesom i Dvale.

Men det vilde blive altfor bedrøveligt at fortælle al den Nød og

Elendighed, den maatte prøve i den haarde Vinter – – den laae i

Mosen mellem Rørene, da Solen igjen begyndte at skinne varmt;

Lærkerne sang – det var deiligt Foraar.



Da løftede den paa eengang sine Vinger, de bruste stærkere end før

og bare den kraftigt afsted; og før den ret vidste det, var den i en stor

Have, hvor Æbletræerne stode i Blomster, hvor Sirenerne duftede og

hang paa de lange, grønne Grene lige ned imod de bugtede Canaler!

O her var saa deiligt, saa foraarsfriskt! og lige foran, ud af Tykningen,

kom tre deilige, hvide Svaner; de bruste med Fjerene og fløde saa let

paa Vandet. Ællingen kjendte de prægtige Dyr og blev betagen af en

forunderlig Sørgmodighed.

»Jeg vil flyve hen til dem, de kongelige Fugle! og de vil hugge mig

ihjel, fordi jeg, der er saa styg, tør nærme mig dem! men det er det

samme! bedre at dræbes af dem, end at nappes af Ænderne, hugges af

Hønsene, sparkes af Pigen, der passer Hønsegaarden, og lide ondt om

Vinteren!« – og den fløi ud i Vandet og svømmede hen imod de 

prægtige Svaner, disse saae den og skjøde med brusende Fjere 

henimod den. »Dræber mig kun!« sagde det stakkels Dyr, og bøiede sit

Hoved ned mod Vandfladen og ventede Døden, – men hvad saae den i

det klare Vand! den saae under sig sit eget Billed, men den var ikke

længere en kluntet, sortgraae Fugl, styg og fæl, den var selv en Svane.

Det gjør ikke noget at være født i Andegaarden, naar man kun har

ligget i et Svaneæg!

Den følte sig ordenlig glad over al den Nød og Gjenvordighed, den

havde prøvet; nu skjønnede den just paa sin Lykke, paa al den

Deilighed, der hilsede den. – Og de store Svaner svømmede rundt

omkring den og strøge den med Næbet.

I Haven kom der nogle smaa Børn, de kastede Brød og Korn ud i

Vandet, og den mindste raabte:
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»Der er en ny!« og de andre Børn jublede med: »ja der er kommet

en ny!« og de klappede i Hænderne og dandsede rundt; løbe efter

Fader og Moder, og der blev kastet Brød og Kage i Vandet, og Alle

sagde de: »Den nye er den smukkeste! saa ung og saa deilig!« og de

gamle Svaner neiede for den.

Da følte den sig ganske undseelig og stak Hovedet om bag Vingerne,

den vidste ikke selv hvad! den var altfor lykkelig, men slet ikke stolt,

thi et godt Hjerte bliver aldrig stolt! den tænkte paa, hvor den havde

været forfulgt og forhaanet, og hørte nu Alle sige, at den var den 

deiligste af alle deilige Fugle; og Sirenerne bøiede sig med Grenene

lige ned i Vandet til den, og Solen skinnede saa varmt og saa godt, da

bruste dens Fjedre, den slanke Hals hævede sig, og af Hjertet jublede

den: »saa megen Lykke drømte jeg ikke om, da jeg var den grimme

Ælling!«
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Prindsessen paa Ærten

Der var engang en Prinds; han vilde have sig en Prindsesse, men det

skulde være en rigtig Prindsesse. Saa reiste han hele Verden rundt, for

at finde saadan en, men allevegne var der noget i Veien, Prindsesser

vare der nok af, men om det vare rigtige Prindsesser, kunde han ikke

ganske komme efter, altid var der noget, som ikke var saa rigtigt. Saa

kom han da hjem igjen og var saa bedrøvet, for han vilde saa gjerne

have en virkelig Prindsesse.

En Aften blev det da et frygteligt Veir; det lynede og tordnede,

Regnen skyllede ned, det var ganske forskrækkeligt! Saa bankede det

paa Byens Port, og den gamle Konge gik hen at lukke op.

Det var en Prindsesse, som stod udenfor. Men Gud hvor hun saae

ud af Regnen og det onde Veir! Vandet løb ned af hendes Haar og

hendes Klæder, og det løb ind af Næsen paa Skoen og ud af Hælen,

og saa sagde hun, at hun var en virkelig Prindsesse.

»Ja, det skal vi nok faae at vide!« tænkte den gamle Dronning, men

hun sagde ikke noget, gik ind i Sovekammeret, tog alle Sengklæderne

af og lagde en Ært paa Bunden af Sengen, derpaa tog hun tyve

Matrasser, lagde dem ovenpaa Ærten, og saa endnu tyve Ædderduuns-

Dyner oven paa Matrasserne.

Der skulde nu Prindsessen ligge om Natten.

Om Morgenen spurgte de hende, hvorledes hun havde sovet.

»O forskrækkeligt slet!« sagde Prindsessen, »Jeg har næsten ikke 

lukket mine Øine den hele Nat! Gud veed, hvad der har været i
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Sengen? Jeg har ligget paa noget haardt, saa jeg er ganske bruun 

og blaa over min hele Krop! Det er ganske forskrækkeligt!«

Saa kunde de see, at det var en rigtig Prindsesse, da hun gjennem de

tyve Matrasser og de tyve Ædderduuns Dyner havde mærket Ærten.

Saa ømskindet kunde der ingen være, uden en virkelig Prindsesse.

Prindsen tog hende da til Kone, for nu vidste han, at han havde en

rigtig Prindsesse, og Ærten kom paa Kunstkammeret, hvor den endnu

er at see, dersom ingen har taget den.

See, det var en rigtig Historie!



Fyrtøiet

Der kom en Soldat marcherende henad Landeveien: een, to! een, to!

han havde sit Tornister paa Ryggen og en Sabel ved Siden, for han

havde været i Krigen, og nu skulde han hjem. Saa mødte han en 

gammel Hex paa Landeveien; hun var saa ækel, hendes Underlæbe

hang hende lige ned paa Brystet. Hun sagde: »god Aften, Soldat! hvor

Du har en pæn Sabel og et stort Tornister, Du er en rigtig Soldat! Nu

skal Du faae saa mange Penge, Du vil eie!«

»Tak skal Du have, din gamle Hex!« sagde Soldaten.

»Kan Du see det store Træ?« sagde Hexen, og pegede paa et Træ, der

stod ved Siden af dem. »Det er ganske huult inden i! Der skal Du

krybe op i Toppen, saa seer Du et Hul, som Du kan lade dig glide

igjennem og komme dybt i Træet! Jeg skal binde dig en Strikke om

Livet, for at jeg kan heise Dig op igjen, naar Du raaber paa mig!«

»Hvad skal jeg saa nede i Træet?« spurgte Soldaten.

»Hente Penge!« sagde Hexen, »Du skal vide, naar Du kommer ned

paa Bunden af Træet, saa er Du i en stor Gang, der er ganske lyst, for

der brænde over hundrede Lamper. Saa seer Du tre Døre, Du kan

lukke dem op, Nøglen sidder i. Gaaer Du ind i det første Kammer, da

seer Du midt paa Gulvet en stor Kiste, oven paa den sidder en Hund;

han har et Par Øine saa store som et Par Theekopper, men det skal Du

ikke bryde Dig om! Jeg giver dig mit blaatærnede Forklæde, det kan

Du brede ud paa Gulvet; gaae saa rask hen og tag Hunden, sæt ham

paa mit Forklæde, luk Kisten op og tag ligesaa mange Skillinger, Du

vil. De ere allesammen af Kobber; men vil Du heller have Sølv, saa
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skal Du gaae ind i det næste Værelse; men der sidder en Hund, der

har et Par Øine, saa store, som et Møllehjul; men det skal Du ikke

bryde dig om, sæt ham paa mit Forklæde og tag Du af Pengene! Vil

Du derimod have Guld, det kan Du ogsaa faae, og det saa meget, Du

vil bære, naar Du gaaer ind i det tredie Kammer. Men Hunden, som

sidder paa Pengekisten, har her to Øine, hvert saa stort som

Rundetaarn. Det er en rigtig Hund, kan Du troe! men det skal Du

ikke bryde dig noget om! sæt ham bare paa mit Forklæde, saa gjør

han dig ikke noget, og tag Du af Kisten saa meget Guld, Du vil!«

»Det var ikke saa galt!« sagde Soldaten. »Men hvad skal jeg give Dig,

din gamle Hex? For noget vil Du vel have med, kan jeg tænke!«

»Nei,« sagde Hexen, »ikke en eneste Skilling vil jeg have! Du skal

bare tage til mig et gammelt Fyrtøi, som min Bedstemoder glemte, da

hun sidst var dernede!«

»Naa! lad mig faae Strikken om Livet!« sagde Soldaten.

»Her er den!« sagde Hexen, »og her er mit blaatærnede Forklæde.«

Saa krøb Soldaten op i Træet, lod sig dumpe ned i Hullet og stod

nu, som Hexen sagde, nede i den store Gang, hvor de mange 

hundrede Lamper brændte.

Nu lukkede han den første Dør op. Uh! der sad Hunden med

Øinene, saa store som Theekopper og gloede paa ham.

»Du er en net Fyr!« sagde Soldaten, satte ham paa Hexens Forklæde

og tog ligesaamange Kobberskillinger, han kunde have i sin Lomme,

lukkede saa Kisten, satte Hunden op igjen og gik ind i det andet

Værelse. Eia! der sad Hunden med Øine saa store, som et Møllehjul.

»Du skulde ikke see saa meget paa mig!« sagde Soldaten, »Du kunde
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faae ondt i Øinene!« og saa satte han Hunden paa Hexens Forklæde,

men da han saae de mange Sølvpenge i Kisten, smed han alle de

Kobberpenge han havde, og fyldte Lommen og sit Tornister med det

bare Sølv. Nu gik han ind i det tredie Kammer! – Nei det var ækelt!

Hunden derinde havde virkeligt to Øine saa store som runde Taarn!

og de løb rundt i Hovedet, ligesom Hjul!

»God Aften!« sagde Soldaten og tog til Kasketten, for saadan en

Hund havde han aldrig seet før; men da han nu saae lidt paa ham,

tænkte han, nu kan det jo være nok, løftede ham ned paa Gulvet og

lukkede Kisten op, nei Gud bevares! hvor der var meget Guld! han

kunde kjøbe for det hele Kjøbenhavn og Kagekonernes Sukkergrise,

alle Tinsoldater, Pidske og Gyngeheste, der var i Verden! Jo der var

rigtignok Penge! – Nu kastede Soldaten alle de Sølvskillinger, han

havde fyldt sine Lommer og sit Tornister med, og tog Guld i Stedet, ja

alle Lommerne, Tornisteret, Kasketten og Støvlerne, bleve fyldte, saa

han knap kunde gaae! nu havde han Penge! Hunden satte han op paa

Kisten, slog Døren i og raabte saa op igjennem Træet:

»Heis mig nu op, du gamle Hex!«

»Har Du Fyrtøiet med?« spurgte Hexen!

»Det er sandt!« sagde Soldaten, »det havde jeg reent glemt« og nu

gik han og tog det. Hexen heisede ham op, og saa stod han igjen paa

Landeveien, med Lommer, Støvler, Tornister og Kasket fulde af Penge.

»Hvad vil Du nu med det Fyrtøi,« spurgte Soldaten.

»Det kommer ikke dig ved!« sagde Hexen, »nu har Du jo faaet

Penge! Giv mig bare Fyrtøiet!« –

»Snik snak!« sagde Soldaten, »vil Du strax sige mig, hvad Du vil
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med det, eller jeg trækker min Sabel ud og hugger dit Hoved af!«

»Nei,« sagde Hexen.

Saa huggede Soldaten Hovedet af hende. Der laae hun! men han

bandt alle sine Penge ind i hendes Forklæde, tog det som en Bylt paa

Ryggen, puttede Fyrtøiet i Lommen og gik lige til Byen.

Det var en deilig By, og i det deiligste Vertshuus tog han ind,

forlangte de allerbedste Værelser og Mad, som han holdt af, for nu var

han riig da han havde saa mange Penge.

Tjeneren, som skulde pudse hans Støvler, syntes rigtignok, det vare

nogle løierlige gamle Støvler, saadan en riig Herre havde, men han

havde ikke endnu kjøbt sig nye; næste Dag fik han Støvler at gaae

med, og Klæder som vare pæne! Nu var Soldaten bleven en fornem

Herre, og de fortalte ham om al den Stads, som var i deres By, og om

deres Konge, og hvilken nydelig Prindsesse hans Datter var.

»Hvor kan man faae hende at see?« spurgte Soldaten.

»Hun er slet ikke til at faae at see!« sagde de allesammen, »hun boer

i et stort Kobberslot, med saa mange Mure og Taarne om! Ingen uden

Kongen tør gaae ud og ind til hende, fordi der er spaaet, at hun skal

blive gift med en ganske simpel Soldat, og det kan Kongen ikke lide!«

»Hende gad jeg nok see!« tænkte Soldaten, men det kunde han jo

slet ikke faae Lov til!

Nu levede han saa lystig, tog paa Comedie, kjørte i Kongens Have og

gav de Fattige saa mange Penge og det var smukt gjort! han vidste nok

fra gamle Dage, hvor slemt det var ikke at eie en Skilling! – Han var

nu riig, havde pæne Klæder, og fik da saa mange Venner, der Alle

sagde, han var en rar En, en rigtig Cavalier, og det kunde Soldaten
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godt lide! Men da han hver Dag gav Penge ud, og fik slet ingen ind

igjen, saa havde han tilsidst ikke meer end to Skillinger tilbage og

maatte flytte bort fra de smukke Værelser, hvor han havde boet, og op

paa et lille bitte Kammer, heelt inde under Taget, selv børste sine

Støvler og sye paa dem med en Stoppenaal, og ingen af hans Venner

kom til ham, for der vare saa mange Trapper at gaae op ad.

Det var ganske mørk Aften, og han kunde ikke engang kjøbe sig et

Lys, men saa huskede han paa, at der laae en lille Stump i det Fyrtøi,

han havde taget i det hule Træ, hvor Hexen havde hjulpet ham ned.

Han fik Fyrtøiet og Lysestumpen frem, men lige i det han slog Ild og

Gnisterne fløi fra Flintestenen, sprang Døren op, og Hunden, der

havde Øine saa store, som et Par Theekopper, og som han havde seet

nede under Træet, stod foran ham og sagde: »Hvad befaler min

Herre!«

»Hvad for noget!« sagde Soldaten, »det var jo et moersomt Fyrtøi,

kan jeg saaledes faae, hvad jeg vil have! Skaf mig nogle Penge,« sagde

han til Hunden, og vips var den borte! vips var den igjen, og holdt en

stor Pose fuld af Skillinger i sin Mund.

Nu vidste Soldaten, hvad det var for et deiligt Fyrtøi! slog han 

eengang, kom Hunden der sad paa Kisten med Kobberpengene, slog

han to Gange, kom den, som havde Sølvpenge, og slog han tre Gange,

kom den, der havde Guld. – Nu flyttede Soldaten ned i de smukke

Værelser igjen, kom i de gode Klæder, og saa kiendte strax alle hans

Venner ham, og de holdt saa meget af ham. –

Saa tænkte han engang: det er dog noget løierligt noget, at man ikke

maa faae den Prindsesse at see! hun skal være saa deilig, sige de 







36

allesammen! men hvad kan det hjelpe, naar hun skal alletider sidde

inde i det store Kobberslot med de mange Taarne. – Kan jeg da slet

ikke faae hende at see? – Hvor er nu mit Fyrtøi! og saa slog han Ild, og

vips kom Hunden med Øine saa store, som Theekopper.

»Det er rigtignok midt paa Natten,« sagde Soldaten, »men jeg vilde

saa inderlig gjerne see Prindsessen, bare et lille Øieblik!«

Hunden var strax ude af Døren, og før Soldaten tænkte paa det, saae

han ham igjen med Prindsessen, hun sad og sov paa Hundens Ryg og

var saa deilig, at enhver kunde see, det var en virkelig Prindsesse;

Soldaten kunde slet ikke lade være, han maatte kysse hende, for det

var en rigtig Soldat.

Hunden løb saa tilbage igjen med Prindsessen, men da det blev

Morgen, og Kongen og Dronningen skjænkede Thee, sagde

Prindsessen, hun havde drømt saadan en underlig Drøm i Nat om en

Hund og en Soldat. Hun havde redet paa Hunden, og Soldaten havde

kysset hende.

»Det var saamæn en pæn Historie!« sagde Dronningen.

Nu skulde en af de gamle Hofdamer vaage ved Prindsessens Seng

næste Nat, for at see, om det var en virkelig Drøm, eller hvad det

kunde være.

Soldaten længtes saa forskrækkelig efter igen at see den deilige

Prindsesse, og saa kom da Hunden om Natten, tog hende og løb alt

hvad den kunde, men den gamle Hofdame tog Vandstøvler paa, og

løb ligesaa stærkt bagefter; da hun nu saae, at de blev borte inde i et

stort Huus, tænkte hun, nu veed jeg hvor det er, og skrev med et

Stykke Kridt et stort Kors paa Porten. Saa gik hun hjem og lagde sig,
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og Hunden kom ogsaa igjen med Prindsessen; men da han saae, at der

var skrevet et Kors paa Porten, hvor Soldaten boede, tog han ogsaa et

Stykke Kridt og satte Kors paa alle Portene i hele Byen, og det var

klogt gjort, for nu kunde jo Hofdamen ikke finde den rigtige Port,

naar der var Kors paa dem allesammen.

Om Morgenen tidlig kom Kongen og Dronningen, den gamle

Hofdame og alle Officererne for at see, hvor det var, Prindsessen

havde været!

»Der er det!« sagde Kongen, da han saae den første Port med et Kors

paa.

»Nei der er det, min søde Mand!« sagde Dronningen, der saae den

anden Port med Kors paa.

»Men der er eet og der er eet!« sagde de allesammen; hvor de saae,

var der Kors paa Portene. Saa kunde de da nok see, det kunde ikke

hjelpe noget at de søgte.

Men Dronningen var nu en meget klog Kone, der kunde mere, end

at kjøre i Kareth. Hun tog sin store Guldsax, klippede et stort Stykke

Silketøi i Stykker, og syede saa en lille nydelig Pose; den fyldte hun

med smaae, fine Boghvedegryn, bandt den paa Ryggen af Prindsessen,

og da det var gjort, klippede hun et lille Hul paa Posen, saa Grynene

kunde drysse hele Veien, hvor Prindsessen kom.

Om Natten kom da Hunden igjen, tog Prindsessen paa sin Ryg, og

løb med hende hen til Soldaten, der holdt saa meget af hende, og

vilde saa gjerne have været en Prinds, for at faae hende til Kone.

Hunden mærkede slet ikke, hvorledes Grynene dryssede lige henne

fra Slottet og til Soldatens Vindue, hvor han løb op ad Muren med
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Prindsessen. Om Morgenen saae da Kongen og Dronningen nok hvor

deres Datter havde været henne, og saa tog de Soldaten og satte ham i

Cachotten.

Der sad han. Uh, hvor der var mørkt og kjedeligt, og saa sagde de til

ham: imorgen skal du hænges. Det var ikke morsomt at høre, og sit

Fyrtøi havde han glemt hjemme paa Vertshuset. Om Morgenen kunde

han mellem Jernstængerne i det lille Vindue see Folk skynde sig ud af

Byen, for at see ham hænges. Han hørte Trommerne og saae

Soldaterne marchere. Alle Mennesker løb afsted; der var ogsaa en

Skomagerdreng med Skjødskind og Tøfler paa, han travede saadan i

Gallop, at hans ene Tøffel fløi af og lige hen mod Muren hvor

Soldaten sad og kigede ud mellem Jernstængerne.

»Ei, du Skomagerdreng! Du skal ikke have saadant et Hastværk,«

sagde Soldaten til ham, »der bliver ikke noget af, før jeg kommer! men

vil du ikke løbe hen, hvor jeg har boet, og hente mig mit Fyrtøi, saa

skal Du faae fire Skilling! men Du maa tage Benene med Dig!«

Skomagerdrengen vilde gjerne have de fire Skilling, og pilede afsted

hen efter Fyrtøiet, gav Soldaten det, og – ja nu skal vi faae at høre!

Udenfor Byen var der muret en stor Galge, rundt om stod

Soldaterne og mange hundrede tusinde Mennesker. Kongen og

Dronningen sad paa en deilig Throne lige over for Dommeren og det

hele Raad.

Soldaten stod allerede oppe paa Stigen, men da de vilde slaae Strikken

om hans Hals, sagde han, at man jo altid tillod en Synder før han

udstod sin Straf, at faae et uskyldigt Ønske opfyldt. Han vilde saa gjerne

ryge en Pibe Tobak, det var jo den sidste Pibe han fik i denne Verden.
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Det vilde nu Kongen ikke sige nei til, og saa tog Soldaten sit Fyrtøi

og slog Ild, een, to, tre! og der stod alle Hundene, den med Øine saa

store som Theekopper, den med Øine som et Møllehjul og den, der

havde Øine saa store som Rundetaarn!

»Hjelp mig nu, at jeg ikke bliver hængt!« sagde Soldaten, og saa foer

Hundene ind paa Dommerne og hele Raadet, tog en ved Benene og

en ved Næsen og kastede dem mange Favne op i Veiret, saa de faldt

ned og sloges reent i Stykker.

»Jeg vil ikke!« sagde Kongen, men den største Hund tog baade ham

og Dronningen, og kastede dem bagefter alle de Andre; da blev

Soldaterne forskrækkede og alle Folkene raabte: »lille Soldat, Du skal

være vor Konge og have den deilige Prindsesse!«

Saa satte de Soldaten i Kongens Kareth, og alle tre Hunde dandsede

foran og raabte »Hurra!« og Drengene peeb i Fingrene og Soldaterne

presenterede. Prindsessen kom ud af Kobberslottet og blev Dronning,

og det kunde hun godt lide! Brylluppet varede i otte Dage, og

Hundene sad med til Bords og gjorde store Øine.





Nattergalen

I China veed Du jo nok er Keiseren en Chineser, og Alle de han har

om sig ere Chinesere. Det er nu mange Aar siden, men just derfor er

det værd at høre Historien, før man glemmer den! Keiserens Slot var

det prægtigste i Verden, ganske og aldeles af fiint Porcelain, saa 

kostbart, men saa skjørt, saa vanskeligt at røre ved, at man maatte

ordentlig tage sig iagt. I Haven saae man de forunderligste Blomster,

og ved de allerprægtigste var der bundet Sølvklokker, der klingede, for

at man ikke skulde gaae forbi uden at bemærke Blomsten. Ja, Alting

var saa udspeculeret i Keiserens Have, og den strakte sig saa langt, at

Gartneren selv ikke vidste Enden paa den; blev man ved at gaae, kom

man i den deiligste Skov med høie Træer og dybe Søer. Skoven gik lige

ned til Havet, der var blaat og dybt; store Skibe kunde seile lige ind

under Grenene, og i disse boede der en Nattergal, der sang saa 

velsignet, at selv den fattige Fisker, der havde saa meget andet at passe,

laae stille og lyttede, naar han om Natten var ude at trække

Fiskegarnet op og da hørte Nattergalen. »Herre Gud, hvor det er

kjønt!« sagde han, men saa maatte han passe sine Ting og glemte

Fuglen; dog næste Nat naar den igjen sang, og Fiskeren kom derud,

sagde han det samme: »Herre Gud! hvor det dog er kjønt!«

Fra alle Verdens Lande kom der Reisende til Keiserens Stad, og de

beundrede den, Slottet og Haven, men naar de fik Nattergalen at høre,

sagde de Allesammen: »Den er dog det bedste!«

Og de Reisende fortalte derom, naar de kom hjem, og de Lærde
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skreve mange Bøger om Byen, Slottet og Haven, men Nattergalen

glemte de ikke, den blev sat allerøverst; og de, som kunde digte, skrev de

deiligste Digte, allesammen om Nattergalen i Skoven ved den dybe Sø.

De Bøger kom Verden rundt, og nogle kom da ogsaa engang til

Keiseren. Han sad i sin Guldstol, læste og læste, hvert Øieblik nikkede

han med Hovedet, thi det fornøiede ham at høre de prægtige

Beskrivelser over Byen, Slottet og Haven. »Men Nattergalen er dog det

allerbedste!« stod der skrevet.

»Hvad for Noget!« sagde Keiseren, »Nattergalen! den kjender jeg jo

slet ikke! er her saadan en Fugl i mit Keiserdømme, ovenikjøbet i min

Have! det har jeg aldrig hørt! saadant noget skal man læse sig til!«

Og saa kaldte han paa sin Cavaleer, der var saa fornem, at naar

nogen, der var ringere end han, vovede at tale til ham, eller spørge om

noget, saa svarede han ikke andet, end »P!« og det har ikke noget at

betyde.

»Her skal jo være en høist mærkværdig Fugl, som kaldes Nattergal!«

sagde Keiseren, »man siger at den er det allerbedste i mit store Rige!

hvorfor har man aldrig sagt mig noget om den!«

»Jeg har aldrig før hørt den nævne!« sagde Cavaleren, »den er aldrig

blevet præsenteret ved Hoffet!« –

»Jeg vil at den skal komme her i Aften og synge for mig!« sagde

Keiseren. »Der veed hele Verden hvad jeg har, og jeg veed det ikke!«

»Jeg har aldrig før hørt den nævne!« sagde Cavaleren, »jeg skal søge

den, jeg skal finde den!« –

Men hvor var den at finde; Cavaleren løb op og ned af alle Trapper,

gjennem Sale og Gange, ingen af alle dem, han traf paa, havde hørt
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tale om Nattergalen, og Cavaleren løb igjen til Keiseren og sagde, at

det vist maatte være en Fabel af dem, der skrev Bøger. »Deres 

keiserlige Majestæt skal ikke troe hvad der skrives! det er Opfindelser

og noget, som kaldes den sorte Kunst!«

»Men den Bog, hvori jeg har læst det,« sagde Keiseren, »er sendt mig

fra den stormægtige Keiser af Japan, og saa kan det ikke være

Usandhed. Jeg vil høre Nattergalen! den skal være her i Aften! den har

min høieste Naade! og kommer den ikke, da skal hele Hoffet dunkes

paa Maven, naar det har spiist Aftensmad.«

»Tsing-pe!« sagde Cavaleren, og løb igjen op og ned af alle Trapper,

gjennem alle Sale og Gange; og det halve Hof løb med, for de vilde

ikke gjerne dunkes paa Maven. Der var en Spørgen efter den 

mærkelige Nattergal, som hele Verden kjendte, men Ingen ved Hoffet.

Endelig traf de en lille, fattig Pige i Kjøkkenet, hun sagde: »O Gud,

Nattergalen! den kjender jeg godt! ja, hvor den kan synge! hver Aften

har jeg Lov til at bringe lidt af Levningerne fra Bordet hjem til min

stakkels syge Moder, hun boer nede ved Stranden, og naar jeg saa

gaaer tilbage, er træt og hviler i Skoven, saa hører jeg Nattergalen

synge! jeg faaer Vandet i Øinene derved, det er ligesom om min

Moder kyssede mig!«

»Lille Kokkepige!« sagde Cavaleren, »jeg skal skaffe hende fast

Ansættelse i Kjøkkenet og Lov til at see Keiseren spise, dersom hun

kan føre os til Nattergalen, for den er tilsagt til i Aften!« –

Og saa droge de Allesammen ud i Skoven, hvor Nattergalen pleiede

at synge; det halve Hof var med. Som de allerbedst gik, begyndte en

Ko at brøle.
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»O!« sagde Hofjunkerne, »nu har vi den! det er dog en mærkelig

Kraft i et saadant lille Dyr! jeg har ganske bestemt hørt den før!«

»Nei, det er Køerne, som brøle!« sagde den lille Kokkepige, »vi ere

endnu langt fra Stedet!«

Frøerne qvækkede nu i Kjæret.

»Deiligt!« sagde den chinesiske Slotsprovst, »nu hører jeg hende, det

er ligesom smaa Kirkeklokker!«

»Nei, det er Frøerne!« sagde den lille Kokkepige. »Men nu tænker

jeg snart vi hører den!«

Saa begyndte Nattergalen at synge.

»Den er det,« sagde den lille Pige, »hør! hør! og der sidder den!« og

saa pegede hun paa en lille, graa Fugl oppe i Grenene.

»Er det muligt!« sagde Cavaleren, »saaledes havde jeg nu aldrig

tænkt mig den! hvor den seer simpel ud! den har vist mistet Couleur

over at see saa mange fornemme Mennesker hos sig!«

»Lille Nattergal!« raabte den lille Kokkepige ganske høit, »vor 

naadige Keiser vil saa gjerne, at De skal synge for ham!«

»Med største Fornøielse!« sagde Nattergalen og sang, saa at det var

en Lyst.

»Det er ligesom Glasklokker!« sagde Cavaleren, »og see den lille

Strube, hvor den bruger sig! det er mærkværdigt vi aldrig har hørt

den før! den vil gjøre en stor succés ved Hoffet!«

»Skal jeg synge endnu engang for Keiseren?« spurgte Nattergalen,

der troede at Keiseren var med.

»Min fortræffelige lille Nattergal!« sagde Cavaleren, »jeg har den

store Glæde at skulle tilsige Dem til en Hoffest i Aften, hvor De vil
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fortrylle hans høie keiserlige Naade med Deres charmante Sang!«

»Den tager sig bedst ud i det Grønne!« sagde Nattergalen, men den

fulgte dog gjerne med, da den hørte, at Keiseren ønskede det.

Paa Slottet var der ordentligt pudset op! Vægge og Gulv, der var af

Porcelain, skinnede ved mange tusinde Guldlamper! de deiligste

Blomster, som ret kunde klinge, vare stillede op i Gangene; der var en

Løben og en Trækvind, men saa klang just alle Klokkerne, man kunde

ikke høre Ørelyd.

Midt inde i den store Sal, hvor Keiseren sad, var der stillet en

Guldpind, og paa den skulde Nattergalen sidde; hele Hoffet var der,

og den lille Kokkepige havde faaet Lov til at staae bag ved Døren, da

hun nu havde Titel af virkelig Kokkepige. Alle vare de i deres største

Pynt, og alle saae de paa den lille graae Fugl, som Keiseren nikkede til.

Og Nattergalen sang saa deiligt, at Keiseren fik Taarer i Øinene,

Taarerne trillede ham ned over Kinderne, og da sang Nattergalen

endnu smukkere, det gik ret til Hjertet; og Keiseren var saa glad, og

han sagde, at Nattergalen skulde have hans Guldtøffel at bære om

Halsen. Men Nattergalen takkede, den havde allerede faaet Belønning

nok.

»Jeg har seet Taarer i Øinene paa Keiseren, det er mig den rigeste

Skat! en Keisers Taarer har en forunderlig Magt! Gud veed, jeg er nok

belønnet!« og saa sang den igjen med sin søde, velsignede Stemme.

»Det er det elskeligste Koketteri jeg kjender!« sagde Damerne 

rundtom, og saa toge de Vand i Munden for at klukke, naar nogen

talte til dem: de troede da ogsaa at være Nattergaler; ja Laqvaierne og

Kammerpigerne lode mælde, at ogsaa de vare tilfredse, og det vil sige
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meget, thi de ere de allervanskeligste at gjøre tilpas. Jo, Nattergalen

gjorde rigtignok Lykke!

Den skulde nu blive ved Hoffet, have sit eget Buur, samt Frihed til at

spadsere ud to Gange om Dagen og een Gang om Natten. Den fik tolv

Tjenere med, alle havde de et Silkebaand om Benet paa den og holdt

godt fast. Der var slet ingen Fornøielse ved den Tour.

Hele Byen talte om den mærkværdige Fugl, og mødte to hinanden,

saa sagde den Ene ikke andet end: »Nat–!« og den Anden sagde »gal!«

og saa sukkede de og forstode hinanden, ja elleve Spekhøkerbørn

bleve opkaldte efter den, men ikke een af dem havde en Tone i Livet. –

En Dag kom en stor Pakke til Keiseren, udenpaa stod skrevet:

Nattergal.

»Der har vi nu en ny Bog om vor berømte Fugl!« sagde Keiseren;

men det var ingen Bog, det var et lille Kunststykke der laae i en Æske,

en kunstig Nattergal, der skulde ligne den levende, men var overalt

besat med Diamanter, Rubiner og Saphirer; saasnart man trak

Kunstfuglen op, kunde den synge et af de Stykker, den virkelige sang,

og saa gik Halen op og ned og glindsede af Sølv og Guld. Om Halsen

hang et lille Baand, og paa det stod skrevet: »Keiseren af Japans

Nattergal er fattig imod Keiserens af China.«

»Det er deiligt!« sagde de allesammen, og den, som havde bragt den

kunstige Fugl, fik strax Titel af Over-keiserlig-nattergale-bringer.

»Nu maae de synge sammen! hvor det vil blive en Duet!«

Og saa maatte de synge sammen, men det vilde ikke rigtig gaae, thi

den virkelige Nattergal sang paa sin Maneer, og Kunstfuglen gik paa

Valser; »den har ingen Skyld,« sagde Spillemesteren »den er særdeles
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taktfast og ganske af min Skole!« Saa skulde Kunstfuglen synge alene.

– Den gjorde ligesaa megen Lykke som den virkelige, og saa var den jo

ogsaa saa meget mere nydelig at see paa: den glimrede som Armbaand

og Brystnaale.

Tre og tredive Gange sang den eet og det samme Stykke, og den var

dog ikke træt; Folk havde gjerne hørt den forfra igjen, men Keiseren

meente, at nu skulde ogsaa den levende Nattergal synge lidt – – men

hvor var den? Ingen havde bemærket, at den var fløiet ud af det aabne

Vindue, bort til sine grønne Skove.

»Men hvad er dog det for noget!« sagde Keiseren; og alle Hoffolkene

skjændte og meente, at Nattergalen var et høist utaknemmeligt Dyr.

»Den bedste Fugl have vi dog!« sagde de, og saa maatte igjen

Kunstfuglen synge, og det var den fire og tredivte Gang de fik det

samme Stykke, men de kunde det ikke heelt endnu, for det var saa

svært, og Spillemesteren roste saa overordentlig Fuglen, ja forsikkrede,

at den var bedre end den virkelige Nattergal, ikke blot hvad Klæderne

angik og de mange deilige Diamanter, men ogsaa indvortes.

»Thi seer De, mine Herskaber, Keiseren fremfor Alle! hos den 

virkelige Nattergal kan man aldrig beregne, hvad der vil komme, men

hos Kunstfuglen er Alt bestemt! saaledes bliver det og ikke anderledes!

man kan gjøre rede for det, man kan sprætte den op og vise den 

menneskelige Tænkning, hvorledes Valserne ligge, hvorledes de gaae,

og hvordan det ene følger af det andet –!«

»Det er ganske mine Tanker!« sagde de Allesammen, og

Spillemesteren fik Lov til, næste Søndag, at holde Fuglen frem for

Folket; de skulde ogsaa høre den synge, sagde Keiseren; og de hørte
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den, og de bleve saa fornøiede, som om de havde drukket sig lystige i

Theevand, for det er nu saa ganske chinesisk, og Alle sagde da »o!« og

stak i Veiret den Finger, man kalder »Slikpot,« og saa nikkede de; men

de fattige Fiskere, som havde hørt den virkelige Nattergal, sagde: »det

klinger smukt nok, det ligner ogsaa, men der mangler noget, jeg veed

ikke hvad!«

Den virkelige Nattergal var forviist fra Land og Rige.

Kunstfuglen havde sin Plads paa en Silkepude tæt ved Keiserens

Seng; alle de Presenter, den havde faaet, Guld og Ædelstene, laae rundt

omkring den, og i Titel var den steget til »Høikeiserlig Natbord-

Sanger,« i Rang Nummer eet til venstre Side, for Keiseren regnede den

Side for at være mest fornem, paa hvilken Hjertet sad, og Hjertet 

sidder til Venstre ogsaa hos en Keiser. Og Spillemesteren skrev fem og

tyve Bind om Kunstfuglen, det var saa lærd og saa langt, og med de

allersværeste chinesiske Ord, saa alle Folk sagde, at de havde læst og

forstaaet det, for ellers havde de jo været dumme og vare da blevne

dunkede paa Maven.

Saaledes gik der et heelt Aar; Keiseren, Hoffet og alle de andre

Chinesere kunde udenad hvert lille Kluk i Kunstfuglens Sang, men

just derfor syntes de nu allerbedst om den; de kunde selv synge med,

og det gjorde de. Gadedrengene sang »zizizi! klukklukkluk!« og

Keiseren sang det –! jo det var bestemt deiligt!

Men en Aften, som Kunstfuglen bedst sang, og Keiseren laae i

Sengen og hørte paa den, sagde det »svup!« inden i Fuglen; der sprang

noget: »surrrrrr!« alle Hjulene løb rundt, og saa stod Musiken.

Keiseren sprang strax ud af Sengen og lod sin Livlæge kalde, men



hvad kunde han hjælpe! saa lod de Uhrmageren hente, og efter megen

Tale og megen Seenefter, fik han Fuglen nogenlunde istand, men han

sagde, at der maatte spares meget paa den, thi den var saa forslidt i

Tapperne og det var ikke muligt at sætte nye, saaledes at det gik 

sikkert med Musikken. Det var en stor Bedrøvelse! kun een Gang om

Aaret turde man lade Kunstfuglen synge, og det var strængt nok endda;

men saa holdt Spillemesteren en lille Tale med de svære Ord og sagde,

at det var ligesaa godt, som før, og saa var det ligesaa godt som før.

Nu vare fem Aar gaaet, og hele Landet fik en rigtig stor Sorg, thi de

holdt i Grunden Allesammen af deres Keiser; nu var han syg og kunde

ikke leve, sagde man, en ny Keiser var allerede valgt, og Folk stode ude

paa Gaden og spurgte Cavaleren hvorledes det var med deres Keiser.

»P!« sagde han og rystede med Hovedet.

Kold og bleg laae Keiseren i sin store, prægtige Seng, hele Hoffet 

troede ham død, og enhver af dem løb hen for at hilse paa den nye

Keiser; Kammertjenerne løbe ud for at snakke om det, og Slotspigerne

havde stort Caffeselskab. Rundtom i alle Sale og Gange var lagt Klæde,

for at man ikke skulde høre Nogen gaae, og derfor var der saa stille,

saa stille. Men Keiseren var endnu ikke død; stiv og bleg laae han i den

prægtige Seng med de lange Fløielsgardiner og de tunge Guldqvaste;

høit oppe stod et Vindue aabent, og Maanen skinnede ind paa

Keiseren og Kunstfuglen.

Den stakkels Keiser kunde næsten ikke trække Veiret, det var 

ligesom om der sad noget paa hans Bryst; han slog Øinene op, og da

saae han, at det var Døden, der sad paa hans Bryst og havde taget

hans Guldkrone paa, og holdt i den ene Haand Keiserens Guldsabel,
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i den anden hans prægtige Fane; og rundtom i Folderne af de store

Fløiels Sengegardiner stak der forunderlige Hoveder frem, nogle 

ganske fæle, andre saa velsignede milde: det var alle Keiserens onde og

gode Gjerninger, der saae paa ham, nu da Døden sad paa hans Hjerte:

»Husker Du det?« hviskede den ene efter den anden. »Husker Du

det!« og saa fortalte de ham saa meget, saa at Sveden sprang ham ud

af Panden.

»Det har jeg aldrig vidst!« sagde Keiseren; »Musik, Musik, den store

chinesiske Tromme!« raabte han, »at jeg dog ikke skal høre alt det, de

sige!«

Og de bleve ved, og Døden nikkede ligesom en Chineser ved alt,

hvad der blev sagt.

»Musik, Musik!« skreg Keiseren. »Du lille velsignede Guldfugl! syng

dog, syng! jeg har givet Dig Guld og Kostbarheder, jeg har selv hængt

Dig min Guldtøffel om Halsen, syng dog, syng!«

Men Fuglen stod stille, der var Ingen til at trække den op, og ellers

sang den ikke; men Døden blev ved at see paa Keiseren med sine

store, tomme Øienhuler, og der var saa stille, saa skrækkeligt stille.

Da lød i det samme, tæt ved Vinduet, den deiligste Sang: det var den

lille, levende Nattergal, der sad paa Grenen udenfor; den havde hørt

om sin Keisers Nød, og var derfor kommet at synge ham Trøst og

Haab; og alt som den sang, bleve Skikkelserne mere og mere blege,

Blodet kom raskere og raskere i Gang i Keiserens svage Lemmer, og

Døden selv lyttede og sagde: »bliv ved lille Nattergal! bliv ved!«

»Ja vil Du give mig den prægtige Guldsabel! ja vil Du give mig den

rige Fane! vil Du give mig Keiserens Krone!«
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Og Døden gav hvert Klenodie for en Sang, og Nattergalen blev ved

endnu at synge, og den sang om den stille Kirkegaard, hvor de hvide

Roser groe, hvor Hyldetræet dufter, og hvor det friske Græs vandes af

de Efterlevendes Taarer; da fik Døden Længsel efter sin Have og

svævede, som en kold, hvid Taage, ud af Vinduet.

»Tak, Tak!« sagde Keiseren, »Du himmelske lille Fugl, jeg kjender

Dig nok! Dig har jeg jaget fra mit Land og Rige! og dog har Du 

sjunget de onde Syner fra min Seng, faaet Døden fra mit Hjerte!

Hvorledes skal jeg lønne Dig?«

»Du har lønnet mig!« sagde Nattergalen, »jeg har faaet Taarer af

Dine Øine første Gang jeg sang, det glemmer jeg Dig aldrig! det er de

Juveler, der gjør et Sanger-Hjerte godt –! men sov nu og bliv frisk og

stærk! jeg skal synge for Dig!«

Og den sang – og Keiseren faldt i en sød Søvn, saa mild og 

velgjørende var Søvnen.

Solen skinnede ind af Vinduerne til ham, da han vaagnede styrket

og sund; ingen af hans Tjenere vare endnu komne tilbage, thi de 

troede, han var død, men Nattergalen sad endnu og sang.

»Altid maa Du blive hos mig!« sagde Keiseren, »Du skal kun synge,

naar Du selv vil, og Kunstfuglen slaaer jeg i tusinde Stykker.«

»Gjør ikke det!« sagde Nattergalen, »den har jo gjort det Gode, den

kunde! behold den som altid! jeg kan ikke bygge og boe paa Slottet,

men lad mig komme, naar jeg selv har Lyst, da vil jeg om Aftenen

sidde paa Grenen der ved Vinduet og synge for Dig, at Du kan blive

glad og tankefuld tillige! jeg skal synge om de Lykkelige, og om dem,

som lide! jeg skal synge om Ondt og Godt, der rundtom Dig holdes
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skjult! den lille Sangfugl flyver vidt omkring til den fattige Fisker, til

Bondemandens Tag, til hver, der er langt fra Dig og Dit Hof! jeg elsker

Dit Hjerte meer end Din Krone, og dog har Kronen en Duft af noget

Helligt om sig! – jeg kommer, jeg synger for Dig! – men eet maa Du

love mig!« –

– »Alt!« sagde Keiseren, og stod der i sin keiserlige Dragt, som han

selv havde iført sig og holdt Sabelen, der var tung af Guld, op mod sit

Hjerte.

»Eet beder jeg Dig om! fortæl Ingen, at Du har en lille Fugl, der

siger Dig Alt, saa vil det gaae endnu bedre!«

Og da fløi Nattergalen bort.

Tjenerne kom ind for at see til deres døde Keiser; – – jo der stode

de, og Keiseren sagde: »god Morgen!«





Det er ganske vist!

»Det er en frygtelig Historie!« sagde en Høne, og det omme i den

Kant af Byen, hvor Historien ikke var passeret. »Det er en frygtelig

Historie i Hønsehuset! jeg tør ikke sove alene inat! det er godt at vi

ere Mange sammen paa Hjalet!« – Og saa fortalte hun, saa at Fjedrene

reiste sig paa de andre Høns og Hanen lod Kammen falde. Det er 

ganske vist!

Men vi ville begynde med Begyndelsen, og den var i den anden

Kant af Byen i et Hønsehuus. Solen gik ned og Hønsene fløi op; een af

dem, hun var hvidfjedret og lavbenet, lagde sine reglementerede Æg

og var, som Høne, respectabel i alle Maader; idet hun kom til Hjals,

pillede hun sig med Næbet, og saa faldt der en lille Fjeder af hende.

»Der gik den!« sagde hun, »jo mere jeg piller mig, desdeiligere bliver

jeg nok!« Og det var nu sagt i Munterhed, for hun var det muntre Sind

mellem de Høns, iøvrigt, som sagt, meget respectabel; og saa sov hun.

Mørkt var det rundtom, Høne sad ved Høne og den, som sad hende

nærmest, sov ikke; hun hørte og hun ikke hørte, som man jo skal i

denne Verden, for at leve i sin gode Rolighed; men sin anden

Naboerske maatte hun dog sige det: »hørte Du hvad her blev sagt? Jeg

nævner Ingen, men der er en Høne, som vil plukke sig, for at see godt

ud! var jeg Hane, jeg vilde foragte hende!«

Og lige ovenover Hønsene sad Uglen med Ugle-Mand og Ugle-

Børn; de have skarpe Ører i den Familie, de hørte hvert Ord, som

Nabohønen sagde, og de rullede med Øinene og Ugle-Moer viftede

55



sig med Vingerne: »Hør bare ikke efter! men I hørte sagtens hvad der

blev sagt? Jeg hørte det med mine egne Ører, og man skal høre meget

før de falde af! Der er een af Hønsene, som i den Grad har glemt,

hvad der skikker sig en Høne, at hun sidder og piller alle Fjedrene af

sig og lader Hanen see paa det!«

»Prenez garde aux enfants!« sagde Ugle-Fader, »det er ikke Noget for

Børnene!«

»Jeg vil dog fortælle Gjenbo-Ugle det! det er saadan en agtværdig

Ugle i Omgang!« og saa fløi Mutter.

»Hu-hu! uhuh!« tudede de begge to og det lige ned i Gjenboens

Dueslag til Duerne. »Har I hørt det! har I hørt det! uhuh! der er en

Høne, som har plukket alle Fjedrene af sig for Hanens Skyld! hun

fryser ihjel, om hun ikke er det, uhuh!«

»Hvor? Hvor?« kurrede Duerne!

»I Gjenboens Gaard! jeg har saa godt som selv seet det! det er

næsten en upassende Historie at fortælle! men det er ganske vist!«

»Troer, troer hvert evige Ord!« sagde Duerne, og kurrede ned til

deres Hønsegaard: »der er en Høne, ja der er somme der sige, at der

er to, som have plukket alle Fjedrene af sig, for ikke at see ud som de

andre og saaledes vække Hanens Opmærksomhed. Det er et voveligt

Spil, man kan forkjøle sig og døe af Feber, og de ere døde begge to!«

»Vaagn op! vaagn op!« galede Hanen og fløi op paa Plankeværket,

Søvnen sad ham endnu i Øinene, men han galede alligevel: »Der er tre

Høns døde af ulykkelig Kjærlighed til en Hane! de havde plukket alle

Fjedrene af sig! det er en fæl Historie, jeg vil ikke beholde den, lad

gaae videre!«

56



»Lad gaae videre!« peeb Flagermusene, og Hønsene klukkede og

Hanerne galede: »lad gaae videre! lad gaae videre!« og saa foer

Historien fra Hønsehuus til Hønsehuus og tilsidst tilbage til Stedet,

hvorfra den egentlig var gaaet ud.

»Der er fem Høns,« hed det, »som alle have plukket Fjedrene af sig,

for at vise, hvem af dem der var blevet magrest af Kjærestesorg til

Hanen, og saa hakkede de hinanden tilblods og faldt døde ned, til

Skam og Skjændsel for deres Familie og til stort Tab for Eieren!«

Og Hønen, som havde mistet den løse lille Fjeder, kjendte 

naturligviis ikke sin egen Historie igjen, og da hun var en respectabel

Høne, saa sagde hun: »Jeg foragter de Høns! men der er flere af den

Slags! Sligt skal man ikke fortie, og jeg vil gjøre mit til, at den Historie

kan komme i Avisen, saa gaaer den Landet over; det har de Høns 

fortjent og Familien med!«

Og det kom i Avisen og det blev trykt og det er ganske vist: en lille

Fjeder kan nok blive til fem Høns!
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