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N
ej, ikke om hun ville. Ikke for alt det. Hvad

skulle hun sidde til højbords for? Sådant søm-
mede sig ikke for en som hende. Hun kunne

sidde nederst på bænkeraden, kunne hun. Eller hjælpe pi-
gerne med at bære til.

Faster Yrsa var en formidabel kvinde. Hvor hun sad,
der sad hun. Hvor hun stod, stod hun solidt. Slog man et
reb om hende og lod en stud trække, blev det hende der
gik med studen.

Her stod så hun. Dér inde i stuen var hendes plads, ved
brudens fars venstre side. Inderst ved væggen, skuende ud
over alle gæsterne.

Men ikke om hun var til at rokke. Karlfolkene fik
skubbe på. Trygve var brudens bror, stærk og sej. Han
stemte hænderne mod fasterens flanker. Hun gav sig en
smule i knæene, men blev så forresten stående.

Andre måtte til. Svend og Torkel fik hver sin arm at hale
i. Nede om skørterne løb småkræet og nappede efter fa-
sterens lægge. Kunne hun så flytte sig. Simmer og de andre
var som små rotter, pilende rundt og rundt, mens de fæg-
tede og hujede.

Det bruste af skørt og linned, et sus som af svanevinger.
Men faster Yrsa holdt stand og havde endda vejr nok til at
bruge mund. Kunne de komme væk! Skulle de trække i
hende, en anstændig kone? Hvad bildte de sig ind? Hun
kunne vel selv bestemme, hvor hun ville sidde. 

Simmer søkkede ned i knæene og ludede frem mod det
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flagrende skørt. Så bed han til med alle sine små musetænder.
Der gik lyd af faster Yrsa. En tudende brølen, som når en

ko skal kælve, og kalven sidder tværs. Fødderne slap gulvet,
og hun måtte løbe for ikke at falde. Karlene skubbede og
trak, og Yrsa gik i bevægelse ind over gulvet. Når først der
var fart i hende, fløj hun videre af sig selv og skulle kun sty-
res på kursen, til hun tumlede ned på sin plads.

Brudens far, Rolf, langede labben ud og trykkede søste-
ren ned. Her sad hun da. Hun drejede halsen rundt og
plirrede med øjnene. Så skrukkede hun tilfreds. Alt var,
som det skulle være til gilde. Yrsa på den plads, der tilkom
hende. Efter at have gjort passende modstand mod æres-
bevisningen. 

Fordragelighed kan tygges sammen. Kødmad i rigelige
mængder, tygget grundigt igennem og skyllet ned med det
mørke gildesøl. Så luder hver sig ind mod naboen og bli-
ver rund og skikkelig i mælet. 

Agermynte var dynget over gulvhalmen, så når pigerne
løb frem og tilbage med mere mad, stod små skarpe pust af
morgensol og fuglekvidder fra deres fødder. På langbæn-
kene sad gæsterne tæt, mænd i den ene side, kvindfolk i
den anden. For enden af stuen stod tværbænken med bru-
deparret, værtsfolket og brudgommens forældre. Midt på
gulvet øltønden og brudesengen.

Alle havde krølfedt om munden og glinsende fingre.
Det var som en besættelse, kød og fedt, fedt og kød. Træv-
lerne hang i tænderne, det silede af saft over hagen. Og
maven kunne stadig rumme mere. 

En kødmave fyldtes anderledes end grødmaven. Grød-
maven fyldtes hastigt, men var som en tragt i bunden.
Grøden silede lige så hurtigt ned i tarmen, og maven skreg
på mere. Men kød lagde sig som bjælker på kryds og tværs
i bunden af sækken og blev liggende. Ganske sagte fyldtes
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maven solidt, til spændingen voksede i kroppen og øjnene
bulnede ud indefra. Så hældte man øl oveni, der kunne
ælte den gennemtyggede kødfars fastere og kitte den sam-
men. For så blev der plads til lidt mere igen, når man da
først havde gylpet og ræbet sig luften af maven, lidt den
ene vej og resten den anden.

Så vist ja. Fred og fordragelighed og snak om dette og
hint. Om nu vejret holdt til resten af høsten. Og Thorkild,
han havde vist pløjet ind over anden mands mark. Og nu
de talte om at pløje anden mands mark, så kunne nok Es-
ben tale med. For han havde vel med højst egen plov vendt
en fure, der ikke var hans. Ja, drengene havde selv set ham
og Svennings Sigrid, inde i skovbrynet. Godt endda Sigrid
var en goldhoppe, så der ikke kom småkravl af det. Åh ja,
man havde nok hørt om det. Det var den dag, Sigrid havde
brygget. Hun havde nok smagt lidt rigeligt på øllet. Hvad
sagde ikke de gamle, drukken kone får galen kvid.

Øllet, ja. Det smagte ellers godt, bryllupsøllet. Mørkt og
maltet, tung i maskduften. Og urter af en slags var der nok
i. Det måtte man rose Thora for, øl kunne hun brygge.

Og nu skulle vel parret snart lægge sig i brudesengen på
gulvet. I tugt og ære, selvfølgelig. For vi var jo alle gode
kristne.

Ikke også, Halgrim? Hø jo, kristen var man vel. Når det
nu skulle så være. Såmænd.

Men Halgrim, sagde så Ulf. Er du nu så kristen endda?
De siger, du stadig bloter til vætterne.

Nåh ja, det. Tjo. Det er nu sådan med det. At man må
stå på god fod med dem. For en sikkerheds skyld. For der
kan ske så meget ellers. Af det ene og det andet.

Men vi er jo kristne. Er du ikke også det?
Jo, for alt det. Kristen, det var han, Halgrim. Kristne var

de alle sammen nu. Men det vidste vætterne jo ikke.
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