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PRISFASTSÆTTELSE 

Jeg, Juan Gallo de Andrada, retsskriver ved vores Herre, Kongens Kam
mer og medlem af  hans Råd, bekræfter og bevidner, at da rådsherrerne 
havde set en bog med titlen Den sindrige ridder fra La Mancha, forfattet af 
Miguel de Cervantes Saavedra, fastsatte de prisen for hvert trykark i be
meldte bog til tre en halv maravedíer; den består af  treogfirs ark, så til 
den nævnte pris beløber bogen sig til to hundrede og halvfems en halv 
maravedíer, når den sælges uindbundet; og de gav tilladelse til, at den kan 
sælges til denne pris, og de bestemte, at denne pris skal stå i begyndelsen 
af  bemeldte bog, der ikke kan sælges uden den. Og for at gøre dette vit
terligt, udstedte jeg denne skrivelse i Valladolid, den tyvende december, 
seksten hundrede og fire. 

Juan Gallo de Andrada 

ERRATA 

Denne bog rummer ikke nævneværdige afvigelser fra originalen; jeg be
vidner hermed, at jeg har læst korrektur på den. Givet ved den Hellige 
Jomfrus Kollegium ved det Teologiske Fakultet på Alcalá Universitet, 
den første december, 1604. 

Licentiat Francisco Murcia de la Llana 

KONGEN 

Hvad jer anbelanger, Miguel de Cervantes, er det blevet os forelagt, at 
I har forfattet en bog med titlen Den sindrige ridder fra La Mancha, som har 
kostet jer meget arbejde og er meget nyttig og udbytterig, og I beder og 
anmoder os om at give jer tilladelse og bemyndigelse til at kunne lade 
den trykke og lade jer have det privilegium, så længe det tjener os eller 
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vor Nåde tilsteder det; og da rådsherrerne mente, at man i bogen har 
fulgt den forordning, Vi for nylig har udstedt for trykning af  bøger, blev 
det vedtaget og Vi fandt for godt at udstede nærværende dokument til 
jer i denne sag. For at vise jer denne gunst og nåde giver Vi jer hermed 
tilladelse og bemyndigelse til, at I eller en person, bemyndiget af  jer, og 
ingen anden kan trykke bemeldte bog med titlen Den sindrige ridder fra La 
Mancha, som tidligere er nævnt, i alle vore riger i Kastilien for en periode 
af  ti år, at tælle og regne fra den dag, vort dokument udstedes. Den eller 
de personer, der uden jeres bemyndigelse måtte trykke eller sælge bogen 
eller lade den trykke eller sælge, skal til straf miste det oplag, han har 
lavet, samt støbeforme og sats til fremstillingen, og hver gang han måtte 
gå imod dette, skal han idømmes en bøde på halvtreds tusinde mara
vedíer. Denne bøde deles med en tredjedel til den, der rejser anklagen, 
en tredjedel til vort Kammer, og en tredjedel til den dommer, der afsiger 
dommen. Dog betinger Vi os, at alle de gange I måtte lade bemeldte bog 
trykke i den periode på ti år, skal I bringe den til vort Råd sammen med 
originalen, der blev undersøgt af  Rådet, og hvor hvert trykark er signe
ret og underskrevet af  Juan Gallo de Andrada, vor kammerretsskriver 
og medlem af  Rådet, for at Vi kan forvisse os om, at bemeldte oplag er 
trykt i overensstemmelse med originalen; og I skal kundgøre offentligt, 
at den af  os udnævnte korrekturlæser har undersøgt og læst korrektur på 
bemeldte oplag efter originalen, og at bogen er trykt i overensstemmelse 
med den, og hans angivelse af afvigelser skal trykkes i hver eneste af 
bøgerne i oplaget, og således at prisen bliver angivet for hvert bind. Og 
Vi befaler trykkeren, at han skal trykke bemeldte bog sådan, at han ikke 
trykker begyndelsen og det første ark og kun giver en eneste bog sammen 
med originalen til forfatteren eller den person, der bekoster trykningen, 
eller nogen anden, indtil der er læst korrektur på bemeldte bog og den 
er prisfastsat af  vores Råd; når det er sket og ikke før, kan man trykke 
begyndelsen og første ark og efterfølgende kan man anbringe vores doku
ment og godkendelse, pris og ændringer under strafansvar over for love 
og forordninger i vore riger. Og Vi befaler alle vore rådsherrer og andre 
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retshåndhævere at de skal overholde og opfylde vort dokument og alt 
hvad der er indeholdt i det. Givet i Valladolid den seksogtyvende dag i 
september i året sekstenhundrede og fire. 

Jeg Kongen 

Forordnet af  Kongen, vor Herre: 

Juan de Amézqueta 

TIL HERTUGEN AF BÉJAR, 

MARKIS AF GIBRALEÓN, GREVE AF BENALCÁZAR 

OG BAÑARES, VICOMTE AF LANDSBYEN ALCOCER, 

HERRE TIL BYERNE CAPILLA, CURIEL OG BURGUILLOS 

I tillid til den gode modtagelse og agtelse, som Eders Excellence viser alle 
slags bøger, idet I som fyrste er så velvilligt indstillet over for alle gode 
kunstarter, især dem, der ved deres ædelhed ikke synker ned til at tjene 
og lefle for det jævne folk, har jeg besluttet at udsende Den sindrige ridder 
don Quixote de la Mancha under Eders Excellences lysende navns vinger, 
hvem jeg med skyldig hensyntagen til jeres storhed beder om at tage den i 
jeres velvillige beskyttelse, skønt bogen er blottet for det udsøgte og lærde 
klædebon, hvormed man prægtigt plejer at iklæde de værker, der forfattes 
i viise mænds huse; i jeres skygge kan bogen driste sig til at træde frem for 
dem, der ikke holder sig inden for grænserne af  deres egen uvidenhed, 
men har for vane at forkaste andres værker med megen strenghed og liden 
retfærdighed; når Eders Excellences klogskab kaster jeres øjne på mine 
gode hensigter, stoler jeg på, at I ikke vil forsmå min ringe og ydmyge 
tjeneste. 

Miguel de Cervantes Saavedra 
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PROLOG 

Uvirksomme læser: du må tro mig uden besværgelser, at jeg ville ønske, 
at denne bog som afkom af  min forstandighed kunne blive den smuk
keste, den fortræffeligste og den klogeste, som tænkes kan. Men jeg har 
ikke kunnet gå imod naturens orden, hvor hver især avler sin lige. Og 
hvad kunne mit golde, ukultiverede sind fostre, om ikke historien om et 
tørt, senet og lunefuldt afkom, som gjorde sig alle hånde forestillinger 
og mageløse tanker, ret som et væsen man kunne avle i et fængsel, hvor 
alskens ubekvemmeligheder og mislyde hører hjemme? Det stille, frede
lige sted, de indbydende vidder, den skyfri himmel, de klukkende kilder, 
det rolige sind kan gøre meget til, at de goldeste muser viser sig frugtbare 
og nedkommer med afkom, der fylder verden med forundring og glæde. 
Det kan ske, at en far får en grim og klodset søn, men kærligheden gør 
ham blind, så han ikke ser hans fejl og mangler, men tværtimod opfat
ter dem som klogskab og ynde og fortæller om dem til sine venner som 
udtryk for vid og åndrighed. Men selv om jeg ligner don Quixotes far, er 
jeg hans stedfar og vil ikke følge strømmen og heller ikke bønfalde dig, 
næsten med tårer i øjnene, som andre gør det, kæreste læser, om at du skal 
undskylde eller tilgive de mangler, du måtte finde ved dette mit afkom, 
for du er hverken hans slægtning eller hans ven, og du har din sjæl i din 
krop og din frie vilje som den fremmeste blandt gode mænd, og du er 
herre i dit eget hus, som kongen med alle hans afgifter, og du ved, at man 
almindeligvis siger, at tanker er toldfrie, hvad der alt sammen fritager og 
forskåner dig for enhver hensyntagen og forpligtelse, og således kan du 
sige alt, hvad du mener om denne historie, uden frygt for at blive draget 
til ansvar for alt det slette eller belønnet for alt det gode, du måtte sige om 
den. Jeg ønsker bare at give dig historien ren og nøgen, uden en pyntelig 
prolog eller en uendelig række af de sædvanlige sonetter, epigrammer og 
hyldestdigte, som man plejer at anbringe i begyndelsen af  bøgerne. For 
jeg kan godt sige dig, at selv om det kostede mig en del arbejde at forfatte 
bogen, er det ingenting sammenlignet med besværet med at skrive det 
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forord, som du nu sidder og læser. Mange gange greb jeg pennen for 
at skrive det, og lige så mange lagde jeg den fra mig igen, for jeg vidste 
ikke, hvad jeg skulle skrive; og mens jeg således sad og var gået i stå med 
papiret foran mig, pennen bag øret, albuen på skrivepulten og hånden 
under kinden og tænkte på, hvad jeg skulle skrive, kom der pludselig 
en ven af  mig, der er både morsom og forstandig, og da han så, at jeg 
sad så eftertænksom, spurgte han mig om grunden, og uden at skjule 
noget fortalte jeg ham, at jeg tænkte på prologen, som jeg skulle lave til 
historien om don Quixote, og at jeg havde det sådan med det, at jeg ikke 
havde lyst til at skrive den, men heller ikke ønskede at udgive historien 
om så ædel en ridders bedrifter uden den. “For hvordan vil I have, at jeg 
ikke bliver ude af mig selv over den gamle lovgiver, der kaldes folket, 
når jeg ser, at efter så mange år, hvor jeg har slumret i glemselens tåger, 
udkommer jeg nu med alle mine mange år på bagen med en historie så 
tør som espartogræs, uden nogen opfindsomhed, med en ynkelig stil og 
fattig på billeder, blottet for enhver kundskab og lærdom, uden bemærk
ninger i margin eller tilføjelser i slutningen af  bogen, skønt jeg kan se, at 
andre bøger, selv om de er opdigtede og ugudelige, er fulde af  sætninger 
fra Aristoteles, Platon og hele det slæng af  filosoffer, som gør indtryk 
på læserne, så de regner forfatterne for belæste, lærde og veltalende? Men 
hvad så, om de citerer den Hellige Skrift? Dermed siger de blot, at de er 
at ligne med den Hellige Thomas og andre kirkefædre, idet de viser en så 
begavet velanstændighed, at de et sted i teksten har udmalet en forvildet 
tilbeder og et andet sted har lavet en kristen prædiken, så det er en for
nøjelse og fryd at høre og læse den. Alt dette skal min bog være foruden, 
for jeg har intet at tilføje i margin eller bemærke i slutningen, og jeg ved 
heller ikke, hvilke forfattere jeg følger i bogen, så jeg kunne nævne dem 
i begyndelsen, som alle andre gør det i alfabetisk orden, idet de indle
der med Aristoteles og afslutter med Xenophon og Zoilos eller Zeuxis, 
skønt den ene var en nedrakker og den anden maler. Min bog må også 
undvære sonetter i begyndelsen, i det mindste sonetter af  hertuger, mar
kis’er, grever, bisper, adelsdamer eller højagtede digtere; skønt hvis jeg 
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bad to-tre digtersvende blandt mine venner, er jeg sikker på, at de ville 
give mig dem, og digtene ville blive sådanne, at de ikke ville stå tilbage for 
digte af  de mest berømte forfattere i vores Spanien. Kort sagt, min gode 
ven og herre,” fortsatte jeg, “har jeg besluttet, at hr. don Quixote må for
blive begravet i La Manchas arkiver, indtil himlen sender nogen, der kan 
smykke ham med alt, hvad der skal til, for mine evner rækker ikke til, så 
jeg er ude af  stand til at råde bod på denne mangel, og jeg er af  natur for 
dorsk og doven til at finde frem til forfattere, der kan sige mig, hvad jeg 
selv kan tænke mig til uden deres hjælp. Det er, kære ven, grunden til, at 
I traf  mig i syv sind og ude af  mig selv, sådan som I nu har hørt mig.” 

Da min ven hørte det, slog han sig for panden, og med et latterbrøl 
sagde han: 

“Ved Gud, min kære, her bliver jeg revet ud af  den vildfarelse, jeg 
har svævet i, al den tid jeg har kendt jer, for jeg har altid opfattet jer som 
forstandig og besindig i alle jeres handlinger, men nu ser jeg, at I er lige 
så langt fra at være det som himlen fra jorden. Hvordan er det muligt, at 
så ubetydelige ting, der er så lette at afhjælpe, kan formå at slå jer ud og 
lamme så erfarent et hoved som jeres, der er i stand til at knække og klare 
langt større vanskeligheder? Det skyldes min tro ikke manglende evne, 
men en overmåde dovenskab og en åndelig armod. Vil I se, om det er 
sandt, hvad jeg siger? Så lyt opmærksomt efter, og I vil se, hvordan jeg 
på et øjeblik fejer alle jeres vanskeligheder af  bordet og afhjælper alle de 
mangler, der, efter hvad I siger, slår jer ud og afholder jer fra at udsende 
historien om jeres navnkundige don Quixote, lys og spejl for hele det 
farende ridderskab.” 

“Fortæl mig så,” svarede jeg, da jeg havde hørt, hvad han havde 
at sige, “hvordan I har tænkt jer at udfylde min frygts tomrum og lade 
klarhedens lys brede sig i min vildfarelses kaos?” 

Dertil svarede han: 
“Det første I hæfter jer ved er, at der mangler sonetter, epigrammer 

eller hyldestdigte i begyndelsen, og at de skal være skrevet af  alvorsfulde 
personer med fine titler; det kan let afhjælpes ved, at I selv gør jer den 
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ulejlighed at forfatte dem, og derefter kan I navngive og benævne dem 
ganske som I lyster ved at tilskrive dem Presbyteren Johannes af Abys
sinien eller Kejseren af  Trapezunt, om hvem jeg ved, at det forlyder, at de 
var navnkundige digtere; og hvis de alligevel ikke var det, og der skulle 
være nogle pedanter og studenter, som falder jer i ryggen og skumler om 
den slags, kan I blæse det en høstblomst, for selv om de så skulle gribe jer 
i en løgn, kan de ikke hugge den hånd af, som I skrev det med. Og hvad 
angår det med at citere i margin, hvilke bøger og forfattere I har hentet 
talemåder og mundheld fra, som I flettede ind i jeres historie, skal I bare 
sørge for at indsætte nogle fyndord eller latinske sætninger, som I kan 
udenad, eller som det i det mindste ikke koster jer mere arbejde at finde 
frem til end at indføje, så når det handler om frihed og fangenskab: 

Non bene pro toto libertas venditur auro. 

Og i margin kan I så nævne Horats eller hvem det nu var, der sagde det. 
Og hvis I skriver om dødens magt, kan I gribe til 

Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas. 
Regumque turres. 

Hvis det drejer sig om venskab og kærlighed, som Gud befaler, at man 
skal vise sine fjender, så grib ufortøvet til den Hellige Skrift, hvad der 
kun kræver lidt omhyggelighed, og I kan sige intet mindre end selve 
Guds ord: ‘Ego autem dico vobis: diligite inimicos vestros.’ Hvis I skriver om 
onde tanker, kan I opsøge Evangeliet: ‘De corde exeunt cogitationes malae.’ 
Hvis det drejer sig om det ustadige venskab, kan Cato komme jer til 
hjælp med sit distichon: 

Donec eris felix, multos numerabis amicos.
 
Tempora si fuerint  nubila, solus eris.
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Med disse og andre latinske talemåder vil man mindst regne jer for vel
bevandret i den latinske grammatik, og det er vældig ærefuldt og nyt
tigt nu om dage. Og det med at anbringe bemærkninger i slutningen af 
bogen kan I roligt gøre på denne måde: hvis I nævner en kæmpe i jeres 
bog, skal I sørge for, at det er kæmpen Golias, hvad der ikke vil koste jer 
noget særligt, og dermed har I en længere bemærkning, hvor I kan skrive: 
‘Kæmpen Golias eller Goliat var en filister, som hyrden David dræbte 
med et gevaldigt stenkast i Terebinte dalen, således som der fortælles i 
Kongernes bog ...’ ved det kapitel, hvor det vil passe at skrive det. Her
efter kan I vise jer som en boglærd mand og kyndig ud i kosmologien ved 
at sørge for at nævne floden Tajo i jeres historie, og så vil I stå med endnu 
en bevinget bemærkning, når I skriver: ‘Floden Tajo blev kaldt sådan 
af  en konge over de spanske riger; den udspringer dér og dér og løber 
ud i Oceanet, hvor den kysser murene om den navnkundige by Lissa
bon, og det er almindeligt kendt, at den fører guldholdigt sand med sig,’ 
osv. Hvis I skulle skrive om tyveknægte, kan jeg fortælle jer historien om 
Cacus, som jeg kan udenad; og gælder det skøger, er der biskoppen fra 
Mondonedo, der kan tjene jer med Lamia, Layda og Flora, og den note 
skal nok give jer stor anseelse; hvad grusomme angår, kan Ovid give jer 
Medea; og af  troldmænd og troldkvinder har Homer Kalypso og Vergil 
Kirke; når det gælder tapre hærførere, byder Julius Cæsar sig til med 
sine Kommentarer, og Plutarch giver os tusinde Alexandre. Skriver I om 
kærlighed, vil I, blot I kan to unser toskansk, støde ind i Leon Hebreo, 
der til fulde vil tilfredsstille jer. Og hvis I ikke vil ud til fremmede lande, 
vil I herhjemme finde Fonsecas Om Guds kærlighed, hvori han samler alt, 
hvad I og den mest sindrige kunne ønske om dette emne. Det eneste, I 
kort sagt skal foretage jer, er at sørge for at nævne disse navne eller berøre 
deres historier i jeres historie, sådan som jeg her har sagt det; og overlad 
det så til mig at anbringe tilføjelser og bemærkninger, for jeg sværger ved 
Gud, at jeg nok skal fylde marginerne og dertil fire ark i slutningen af 
bogen. Lad os nu gå over til citaterne, som de andre bøger har, og som I 
mangler i jeres. Det er meget let at afhjælpe, for I skal bare finde en bog, 
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der har dem med i margin, alle sammen fra A til Z, som I siger. Den 
selv samme abc skal I anbringe i jeres bog; for selv om man tydeligt kan 
se, at det er løgn, fordi I havde meget lidt brug for det, betyder det ikke 
noget, og måske er nogen så enfoldig, at han tror, at I har benyttet jer af 
det hele i jeres jævne og enkle historie; og hvis det ikke tjener til andet, 
vil den lange liste af  forfattere i det mindste medvirke til pludselig at 
give bogen autoritet. Og desuden vil der næppe være nogen, der giver 
sig til at undersøge, om I fulgte dem eller ej, for det vil de ikke få noget 
ud af. Så meget mere som når jeg rigtig tænker efter, har jeres bog slet 
ikke brug for nogen af  de ting, som I siger, at den mangler, for hele bo
gen er et udfald mod ridderbøgerne, som Aristoteles aldrig skænkede en 
tanke, den Hellige Basilios aldrig sagde noget om, Cicero aldrig berørte, 
ligesom beretningen om deres fabelagtige tøjerier heller ikke hører ind 
under den nøje sandhed eller de astrologiske iagttagelser, og heller ikke 
de geometriske mål har nogen betydning eller retorikkens gendrivelse af 
bevisgrunde, og historien skal heller ikke prædike for nogen ved at blande 
det menneskelige med det guddommelige, hvad der er en blandingsgenre, 
som ingen forstandig kristen må iklæde sig. Jeres bog skal kun gøre brug 
af  efterligningen i det, der bliver skrevet, for jo mere fuldkommen den 
er, jo bedre er det, man skriver. Men da jeres historie kun stiler mod at 
anfægte den autoritet og indflydelse, som ridderbøgerne har i verden og 
blandt jævne folk, er der ingen grund til, at I skal gå rundt og tigge fynd
ord fra filosoffer, gode råd fra den Hellige Skrift, fortællinger fra digtere, 
taler fra retorikere og mirakler fra helgener. Tværtimod skal I holde jer til 
den klare stil med ærlige, velvalgte og fyndige ord, så jeres sætninger og 
perioder bliver velklingende og festlige og på alle måder udmaler, hvad I 
agter at sige, og lader jeres skarpsindige tanker komme til deres ret uden 
at forkludre og fordunkle dem. I skal også stræbe efter, at når man læser 
jeres historie, bevæges den tungsindige til latter, den lattermilde ler end-
nu mere, den enfoldige bliver ikke stødt, den forstandige forundres over 
jeres påfund, den alvorlige kaster den ikke fra sig og den besindige priser 
den uafladelig. Hold jer kort sagt til at nedrive ridderbøgernes dårligt 
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funderede bygningsværk, der afskyes af  så mange, men hyldes af  endnu 
flere, og hvis det lykkes for jer, har I opnået ikke så lidt.” 

I dyb tavshed lyttede jeg til det, min ven sagde, og så stærkt prentede 
hans ord sig i mig, at jeg uden indsigelser godtog dem og ud fra dem 
forfattede denne prolog, hvor du, milde læser, kan se min vens forstandig
hed og min store lykke, at jeg fandt en sådan rådgiver, da jeg mest af  alt 
havde brug for det, og selv kan du glæde dig over, at du træffer historien 
om den navnkundige don Quixote de la Mancha så ligefrem og uden 
omsvøb, for om ham siges det blandt alle beboerne i Montiel-slettens 
område, at han var den mest ærbare tilbeder og den tapreste ridder, som 
man i mange år har set på de kanter. Jeg vil ikke lovprise den tjeneste, jeg 
gør dig ved at lade dig stifte bekendtskab med så ædel og ærlig en ridder, 
men jeg ser gerne, at du takker mig for, at du har fået kendskab til hans 
væbner, den berømte Sancho Pança, i hvem jeg mener at have samlet alle 
en væbners gode egenskaber, som er spredt ud over hele stablen af  ørkes
løse ridderbøger. Og hermed: Gud give dig et godt helbred og måtte han 
ikke glemme mig. Lev vel! 

Den ukendelige Urganda hylder bogen om don Quixote de la Mancha 

Hvis du vil ud til de go,
 
oh bog, så far frem med må, 

så ingen indbildske tå
 
kan trampe dig under fo. 

Du er ikke vel til mo
 
ved alle de ubelæ,
 
som du snart vil høre bræ
 
for at vise deres vi,
 
selv om den er ganske li, 

for de er en samling blæ.
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Erfaringen gerne vi, 
at vi skal søge det fro 
træ, for det yder det go 
ly mod sol og regnfuld si, 
således finder du hvi 
under hertugen af  Bé 
ædle stamtræ, der foré 
hin Alexander den Sto 
gavmildhed og kongekro: 
den dristige kan han fre. 

Du vil fortælle histo 
om en højmodig, manche 
adelsmand, der læste me 
og blev forrykt i sit ho; 
han blev ganske overmo 
af  våben, riddere, da, 
så dristigt han sværdet dra 
ret som den rasende Ro: 
Dulzinea del Tobo 
skal være hans ægtema. 

Lad nu ikke skjoldet pry 
af  tåbelige figu, 
der på alle virker hu 
og vil onde tunger fry. 
Klageråb skal ikke ly, 
når du tilegner histo 
og dens mange vers og to 
til den fyrstelige læ; 
lad du andre om at bæ 
deres klager frem ved ho. 
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Pas på, himlen misbilli, 
at du vil med lærdom pra 
som den lærde negersla, 
tal blot ikke som lati. 
Du skal ikke skarphed vi, 
vigt dig ikke som den klo, 
vær nu ikke filoso; 
den der lærdomsord begri, 
han vil med en vrængen si: 
hvortil alle disse glo? 

Vár din tunge, når den lø, 
hold dig fra unødig sna, 
for man skal undgå at ta, 
om det der blot er en skrø, 
for spøg og skæmt kan let fø 
til en blodig næsesty; 
næh, dit bedste skal du y, 
så skal du nok vinde æ; 
du må ikke dumhed næ, 
evigt den det skrevne pry. 

Det er tåbers værk at ka 
med sten, når man har sin bo 
i et hus af  glas og glo: 
naboen man ikke la. 
Den forstandige skal ska 
sit værk på fødder, der skri 
fremad rolige og vii; 
mens den der udsender bø 
til underholdning for mø 
skriver lukt til dåreki. 
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Amadís de Gaula hylder don Quixote de la Mancha 

SONET 

Du, der eftergjorde det triste levned,
 
som jeg gennemled, forsmået og ene,
 
på bjerget Peña Pobres golde stene,
 
hvor jeg mit muntre sind bodfærdigt stævned;
 

Du, der græd flere tårer end du evned, 

fik liflige drikke, salte og rene;
 
uden fade til urter, bær og grene,
 
sad du til jords og spiste til du revned;
 

så længe den lyse Apollon driver 

sine heste i fjerde himmelsfære 

kan du leve i vished om at vinde
 

et ry for tapperhed, der evigt bliver,
 
dit fødeland vil først blandt alle være, 

din forfatter ene i verden skinne.
 

Don Belianís fra Grækenland hylder don Quixote de la Mancha 

SONET 

Jeg huggede, slog og gjorde langt mere 
end nogen farende ridder i verden; 
herlig og modig var min tapre færden 
jeg hævned tusind fejl og mange flere. 
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Store bedrifter kunne jeg levere;
 
som tilbeder vakte jeg ikke smerten;
 
kæmper blev dværge, når jeg svinged snerten, 

i dueller kunne jeg let hovere.
 

For min fod knælede lykken beskæmmet, 

kløgtigt trak jeg det skaldede tilfælde
 
rundt ved håret og holdt det hen med løfter.
 

Men selv om min lykke altid blev fremmet 

over månen i al dens magt og vælde, 

overgås den af  Quixotes bedrifter.
 

Fru Oriana hylder Dulzinea del Toboso 

SONET 

Oh, Dulzinea, gid jeg kunne lægge 
Miraflores, hvor Toboso sig breder, 
og London ved Tobosos mange stræder, 
hvor vil det være godt for Londons flække! 

Oh, kunne jeg min krop og sjæl bedække 
med dine ønsker, mens jeg mig bereder 
til at betragte hin ridder, der spreder 
skræk og rædsel, når han vil sværdet trække. 

Oh, var jeg bare i kyskhed undveget 
hr. Amadís, ligesom du havde held 
til at undfly den høviske Quixote, 
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havde min fryd og glæde oversteget 
mit tungsind, og lykken randt som kildevæld 
og ingen ville mig længere spotte. 

Fra Amadís de Gaulas væbner Gandalín til Sancho Pança, 
don Quixotes væbner 

SONET 

Vær hilset, navnkundige mand, hvem Lykke 
satte i vej som væbner for en ridder, 
så nemt og let du dette hverv bestrider, 
da skæbnen det forstandigt sammenstykke. 

Med hakke og segl kan man sagtens smykke 
den jævne væbner, der til alle tider 
og trængsler følger den farende ridder 
og ikke vil stille månen i skygge. 

Jeg misunder dig dit æsel og dit navn 
og ser langt efter dine sadeltasker, 
der viste din kløgtige forsynlighed. 

Vær hilset, oh Sancho, for du gjorde gavn, 
den spanske Ovid dig hilser og basker 
et kys på din hånd i al ærbødighed. 
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Fra den strålende blandingsdigter til Sancho Pança og Rozinante 

Væbner er jeg, Sancho Pã, 
hos manchegeren Quixo, 
rundt på bjerge, veje, flo 
lever jeg, som jeg beha; 
Villadiego anbefa, 
at man følger egne lo 
uden pelsen ret at vo, 
som der står i Celesti, 
hvis guddommelige si 
burde undfly elskovs lo. 

Til Rozinante 

Jeg er hesten Rozinã 

oldebarn af  Cids Babie; 

dengang jeg blev alderste, 

kom jeg i Quixotes va. 

Når jeg jog efter riva,
 
lod jeg ham gerne af  sy 

for efter byggen at sty; 

jeg lærte af  Lazari
 
med et strå at stjæle vi
 
fra en blind, der vinen ny.
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Fra den rasende Roland til don Quixote de la Mancha 

SONET 

Blandt riddere har du ikke din lige 
ikke engang blandt tusinde jævninger, 
og hvor du end dit hvasse slagsværd svinger: 
ubestridt indtager du sejrens rige. 

Quixote, jeg er Roland, der må hige 
efter Angelica, skjult i fæstninger, 
i fjerne riger må jeg krydse klinger 
og vise mit mod, der ikke skal vige. 

Din lige kan jeg ikke være, for den ære 
tilkommer dit ry og dine bedrifter, 
skønt du ligesom jeg gik fra forstanden. 

Men kan du den hovne maurer belære, 
bliver du min lige, og jeg bekræfter, 
at i kærlighed ligner vi hinanden. 

Fra Ridderen af  Phoibos til don Quixote de la Mancha 

SONET 

Mit sværd kan ikke jeres overvinde, 
spanske Phoibos, oh sirlige adelsmand, 
I overgår den hånd, der styrer mit spand 
og lader lys og nattemørke svinde. 
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Som rigsregent lod jeg mig ikke binde, 

jeg afslog at herske over Østerland,
 
for at Claridiana ved himlens rand
 
kunne mine øjne for evigt blinde.
 

Jeg elskede hende som en sjælden skat;
 
og helvede, da hun var ude af  øje,
 
blev dæmpet af  frygt for min modige arm.
 

Men I, Quixote, har verden sysselsat:
 
ved Dulzinea når I verdens høje,
 
mens hun ærbart nærer visdom ved sin barm.
 

Fra Solisdán til don Quixote de la Mancha 

SONET 

Hr. don Quixote, skønt jeres tøjeri 
har forstyrret jeres klogskab og forstand, 
skal I ikke bebrejdes af  nogen mand 
for at opildne til kiv og klammeri. 

Jeres bedrifter er et helt skilderi, 
når I hævner uret i det ganske land, 
I har mistet øre, skæg, visir og tand, 
ved slynglers og uslinges forræderi. 

Og hvis hende Dulzinea, den kønne, 
jer på nogen mulig måde skuffer, 
eller jer til sorg og kvide forleder 
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og hvis hun jer med krænkelser vil lønne, 
da er Sancho Pança en dårlig ruffer, 
hun er hård, og I er ingen tilbeder. 

Samtale mellem Cids hest Babieca og don Quixotes Rozinante. 

SONET 

B: Hvordan går det, Rozinante, så mager? 
R: Ingen mad og fra sliddet ingen lise. 
B: Har I da ingen byg og strå at spise? 
R: Hos min husbond jeg stort set intet smager. 

B: Nånå, min herre, sikke I behager 
jeres husbond æselagtigt at rise. 
R: Æsel er man, sådan må man sig prise. 
Vil I se, hvor han i elskov sig klager? 

B: Er tilbederen dum? 
R: Han er ikke klog. 
B: I er metafysisk. 
R: Jeg er ikke mæt. 
B: Klag over væbneren. 
R: Sikke noget vås. 

R: Hvor kan jeg klage over mit tunge åg, 
når nu herre og væbner går dårligt klædt, 
og som Rozinante er de noget ros. 
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KAPITEL I
 

Der handler om den navnkundige og tapre 
adelsmand don Quixote de la Mancha, 
hans stand og virke. 

I en lille by i La Mancha, hvis navn jeg ikke lige kan huske, levede der for 
nylig en adelsmand af  den slags, der har en lanse stående i sit våbenstativ, 
et gammelt skindskjold, en affældig krikke og en omstrejfende mynde. I 
gryden boblede der mere oksekød end vædderkød, hachis de fleste afte
ner, fastemad om lørdagen, linser om fredagen og dueunger som lidt eks
tra om søndagen, alt dette slugte tre fjerdedele af  hans udkomme. Resten 
gik til en skødedragt af sort klæde, knæbukser af fløjl til helligdagene 
med tøfler i samme stof, og til hverdag pyntede han sig i en dragt af  det 
fineste, ufarvede gråbrune klæde. I hans hus var der en husholderske, der 
havde rundet de fyrre, og en niece, der endnu ikke var fyldt tyve år, og en
delig en tjener, der tog sig af  markarbejdet og ledsagede ridderen, sadlede 
krikken op og var flink til at bruge beskærersaksen. Vores adelsmand 
nærmede sig de halvtreds år. Han var senet og mager, med skarptskåret 
ansigt, morgenduelig og glad for at gå på jagt. Det siges, at hans tilnavn 
var Quixada eller Quesada, men her er der nogen uenighed blandt de 
forfattere, der skriver om ham, skønt velbegrundede formodninger peger 
på, at han hed Quexana. Men det betyder ikke så meget for vores for
tælling; det må være tilstrækkeligt, at beretningen om ham ikke afviger 
en tøddel fra sandheden. Man skal altså vide, at denne adelsmand i sine 
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ledige stunder, og ledig var han størstedelen af  året, henfaldt til at læse 
ridderbøger med så stor en lyst og begejstring, at han næsten fuldstændig 
glemte at gå på jagt og endda også forsømte forvaltningen af  sit gods; 
han var så optaget og forblændet af  bøgerne, at han solgte mange tønder 
dyrket mark for at købe ridderbøger, og således anskaffede han sig alle 
dem, han kunne få fat i, og af dem alle syntes han bedst om bøgerne af 
den navnkundige Feliciano de Silva, for han fandt, at dennes klare prosa 
og dunkle tankegange var som perler; og endnu mere begejstret blev han, 
når han nåede frem til at læse kærlighedsbrevene og udfordringsskrivel
serne, hvor der ofte stod skrevet: 

“Den ufornuftens fornuft, der udøves mod min fornuft, svækker i 
den grad min fornuft, at det er ganske fornuftigt, at jeg beklager mig over 
jeres skønhed.” 

Og ligeledes, når han læste: 
“De høje himle, der guddommeligt befæster jeres guddommelig

hed med stjerner og lader jer fortjene den fortjenstfuldhed, som jeres stor
hed fortjener.” 

Den slags tankegange fik den stakkels ridder til at gå helt fra for
standen, og han svigtede sin nattesøvn for at forstå og granske deres be
tydning, som selveste Aristoteles ikke havde kunnet få frem eller forstå, 
om han så var genopstået bare for dette. Han led med de sår, don Belianís 
uddelte og modtog, idet han forestillede sig, at uanset hvor store mestre 
der havde kureret ham, måtte han være fuld af ar og mærker i ansigtet 
og over hele kroppen. Men alligevel roste han forfatteren for at lade sin 
bog slutte med løftet om, at dette eventyr ingen ende ville tage, og tit fik 
han lyst til at gribe pennen og helt bogstaveligt tilføje den slutning, der 
blev lovet; og han ville uden tvivl have gjort det, og endda være slup
pet godt fra det, hvis større og mere vedholdende overvejelser ikke havde 
bremset det. Tit og ofte stredes han med byens præst, en lærd mand, som 
havde studeret i Sigüenza ved Alcalá, om hvem der havde været den 
bedste ridder, Palmerín fra England eller Amadís de Gaula; men mester 
Nicolás, der var barber i samme by, hævdede, at ingen var på højde med 
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Ridderen af  Phoibos, og hvis nogen tålte sammenligning med ham, var 
det Amadís de Gaulas bror, don Galaor, for han havde en behagelig 
karakter uden at være affekteret, ligesom han ikke var så klynkevorn som 
sin bror, og hvad angår tapperhed, var han heller ikke tabt bag af  en 
vogn. Kort sagt fordybede han sig så meget i sin læsning, at nætterne gik, 
mens han læste fra dagslys til dagslys, og dagene forløb fra forstyrrelse til 
forstyrrelse; for lidt søvn og for megen læsning fik hans hjerne til at tørre 
ud, så han endte med at gå fra forstanden. Hans tankeverden blev fyldt 
af  alt det, han læste i bøgerne, såvel af  tryllebindinger som stridigheder, 
kampe, udfordringer, sår, komplimenter, kærlighed, uvejr og umulige 
tøjerier, og hele det luftkastel af  utrolige opspind, han læste, prentede sig 
i hans sind og forekom ham at være så sandt, at han ikke kunne forestille 
sig nogen historie i denne verden, der var mere rigtig. Han sagde, at Cid 
Ruy Díaz havde været en udmærket ridder, men at han ikke kunne måle 
sig med Ridderen af  det Glødende Sværd, som i et eneste hug havde 
kappet to grumme og uhyrlige kæmper midt over. Han havde det bedre 
med Bernardo del Carpio, for i Roncesvalles havde han dræbt den for
tryllede Roland så listigt som Herkules, der løftede Antaios, jordens søn, 
op i sine arme og kværkede ham. Han talte varmt om kæmpen Mor
gante, for skønt denne stammede fra en slægt af  kæmper, der alle var 
hovmodige og uforskammede, optrådte han som den eneste elskværdigt 
og velopdragent. Men blandt dem alle syntes han bedst om Reynaldos de 
Montalbán, især når han så ham forlade sin borg og udplyndre alle, han 
stødte på, og da han i de oversøiske lande stjal Muhameds gudebillede 
af  det pureste guld, efter hvad hans historie fortæller. Han var parat til at 
forære sin husholderske bort og endda også sin niece for at kunne kæmpe 
mod forræderen Galalón eller Ganelón. Og da hans dømmekraft helt 
var gået fløjten, kom han på den besynderligste tanke, en gal mand nogen 
sinde har haft i denne verden, idet han både for at øge sin egen ære og 
tjene republikken fandt det passende og nødvendigt at blive farende rid
der og drage rundt i den ganske verden med sin udrustning og sin hest 
for at lede efter eventyr og udøve det, han havde læst, at de farende riddere 
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gjorde, idet han hævnede alle slags krænkelser og udsatte sig selv for farer 
og vanskelige situationer, hvor han vandt sig et evigt navn og ry ved at 
bringe dem til en lykkelig afslutning. Staklen forestillede sig allerede, at 
han ved sin arms mod mindst ville blive kåret som kejser af det urolige 
kejserrige Trapezunt, og med den slags behagelige tanker og drevet af 
den særlige fornøjelse, han følte ved dem, skred han til at føre sine ønsker 
ud i livet. Det første, han gjorde, var at rense en rustning, der havde til
hørt hans oldeforældre, og da den i lange århundreder havde været stillet 
til side og glemt i en krog, var den godt rusten og anløben. Han rensede 
og satte den i stand, så godt han kunne; men han så, at rustningen havde 
én stor fejl, og det var, at der ikke var nogen hjelm med visir, men kun en 
almindelig drabanthjelm; den mangel udbedrede han behændigt ved at 
lave en slags halv hjelm af  pap, der virkede som en hel hjelm med visir, 
når den blev sat sammen med drabanthjelmen. Det skal lige fortælles, at 
for at prøve, om den var stærk og kunne modstå et sværdhug, tog han sit 
sværd frem og slog et par gange på den, og ved første hug kløvede han 
straks det, han havde været en uge om at lave; han blev noget misfornøjet 
med, at hjelmen så let blev splittet ad, og for at sikre sig mod denne fare, 
lavede han den igen, men satte nu nogle jernstivere indeni, så han selv 
blev ret godt tilfreds med dens styrke; han undlod dog at lave et nyt forsøg 
med den og regnede og anså den for den fineste hjelm med visir. Så gik 
han ud for at tage sin krikke i øjesyn, og skønt den døjede med adskillige 
sygdomme og havde flere skavanker end hofnarren Gonelas hest, som 
tantum pellis et ossa fuit, mente han, at hverken Alexanders Bukephalos 
eller Cids Babieca kunne måle sig med den. Han brugte fire dage på at 
overveje, hvad han skulle kalde den, for som han sagde til sig selv, var 
det ikke rimeligt, at en så navnkundig ridders hest, der selv var så herlig, 
ikke skulle have et kendt navn, og således prøvede han at finde et navn, 
der både udtrykte, hvad den havde været, før den blev en farende ridders 
hest, og hvad den var nu; for det var helt indlysende, at når dens herre 
skiftede stand, måtte den også ændre navn, og det skulle klinge berømt og 
give genlyd, som det passede sig for den ridderorden, han nu udøvede og 
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bekendte sig til; og efter at have dannet, udvisket og fjernet, tilføjet, opløst 
og igen dannet navne i sin erindring og forestilling, kom han endelig på 
at kalde den Rozinante, Fordumskrikke; det var et navn, der efter hans 
mening lød ophøjet og klangfuldt og udtrykte, hvad hesten havde været i 
fordums tider, da den bare var en krikke, en rozín, hvad der lå før det, den 
var nu, ja, endda før alle krikker i verden. Da han nu havde givet sin hest 
navn, og endda ét, der var helt efter hans smag, ville han finde et navn 
til sig selv, og disse overvejelser tog ham yderligere otte dage, indtil han 
endelig kom frem til at kalde sig don Quixote; heraf  udledte forfatterne 
til denne yderst sandfærdige historie som tidligere sagt, at han uden tvivl 
måtte have heddet Quixada og ikke Quesada, som andre ville mene. Nu 
kom han i tanker om, at den tapre Amadís ikke var tilfreds med slet og 
ret at kalde sig Amadís, men havde tilføjet navnet på sit rige og fædreland 
Gaula for at gøre det navnkundigt, så han kaldte sig Amadís de Gaula, 
og derfor ville han også som god ridder føje hjemlandet til sit navn og 
kalde sig don Quixote de la Mancha, hvorved han efter sin egen mening 
meget virkningsfuldt gav udtryk for sin herkomst og hjemstavn og ka
stede glans over den ved at tage sit tilnavn derfra. Da han nu havde renset 
sin rustning, udstyret drabanthjelmen med visir, givet sin krikke navnet 
Rozinante og omdøbt sig selv, tænkte han, at nu manglede han kun at 
finde en dame at forelske sig i; for en farende ridder uden en tilbedt er som 
et træ uden blade og frugter, og en krop uden sjæl. Han sagde til sig selv: 

“Hvis jeg for mine synders skyld eller hjulpet af  min gode skæbne 
møder en kæmpe, hvad der plejer at ske for de farende riddere, og jeg 
betvinger ham i kamp, enten ved at kappe hans krop midt over eller ved 
kort og godt at besejre og undertvinge ham, vil det være rart at have 
nogen at sende ham til, så han skal træde ind og falde på knæ for min 
blide frue og med ydmyg og besejret stemme sige: ‘Frue, jeg er kæmpen 
Caraculiambro, herre over øen Malindrania; jeg er blevet overvundet i 
tvekamp af  ridderen, der aldrig hyldes efter fortjeneste, don Quixote de 
la Mancha, der har sendt mig hid, for at jeg skal træde frem for Eders 
Nåde og stille mig til Eders Højheds enerådige disposition.” 
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Oh, sikke vores herlige ridder fornøjede sig over denne tale, og især, 
da han fandt én, han kunne kalde sin dame! I en lille by i nærheden af 
hans boede der, efter hvad man ved, en ung og vældig køn bondepige, 
som han en tid havde haft et godt øje til, skønt hun så vidt vides aldrig 
opdagede eller bemærkede det. Hun hed Aldonça Lorenço, og hende 
var det, han fandt for godt at udnævne til herskerinde over sine tanker; 
han ledte efter et navn, der passede godt til hans eget, og som trak i ret
ning af  og stilede mod værdigheden som prinsesse og fornem frue, og 
så var det, han kom på at kalde hende Dulzinea del Toboso, fordi hun 
stammede fra El Toboso; navnet var efter hans mening velklingende og 
usædvanligt og betydningsfuldt ligesom alle de andre navne, han havde 
givet sig selv og sine ting. 
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KAPITEL II 

Der handler om første gang, den sindrige 
don Quixote drog ud fra sin hjemegn. 

Da han havde gjort alle disse forberedelser, ønskede han ikke at vente 
længere med at føre sit forsæt ud i livet, for det pinte ham, at verden efter 
hans mening måtte lide afsavn, hvis han lod vente på sig, i betragtning 
af  de krænkelser han agtede at hævne, den uret han ville rette op på, de 
urimeligheder han ville afbøde, de overgreb han ville råde bod på, og den 
gæld der skulle indløses. Uden at meddele nogen sin hensigt og uden at 
nogen så ham, tog han sin rustning på en tidlig morgen før dag, der var 
en af  de varmeste i juli måned, steg på Rozinante, satte sin sammenflik
kede hjelm på hovedet, stak armen i skjoldet, greb sin lanse, og gennem 
en bagdør i gårdmuren red han ud på det åbne land, ovenud tilfreds og 
henrykt over at se, hvor let det var gået at iværksætte hans gode forsætter. 
Men næppe var han ude i det åbne land, før han blev overvældet af  en 
frygtelig tanke, der nær havde fået ham til at opgive det påbegyndte fore
havende; han kom nemlig i tanker om, at han ikke var slået til ridder, og 
ifølge ridderskabets love kunne eller burde han ikke gribe til våben mod 
nogen anden ridder; og selv om han havde været ridder, skulle han som 
nybagt ridder bære blanke våben uden noget våbenmærke på skjoldet, 
indtil han vandt det ved sit mod. Disse tanker fik ham til at tøve i sit 
forsæt, men da hans galskab var stærkere end nogen fornuft, satte han sig 
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for at lade sig slå til ridder af  den første, han traf  på, og således efterligne 
mange andre, der var gået sådan til værks, efter hvad han havde læst i bø
gerne, som havde gjort ham forrykt. Hvad angik de blanke våben, havde 
han tænkt sig at pudse dem, når han fik lejlighed til det, så de skinnede 
hvidere end hermelin; og hermed beroligede han sig selv og fortsatte sin 
vej, som ikke var anden end den, hesten valgte, idet han mente, at heri 
havde eventyrene deres styrke. Vores flunkende nye eventyrer drog således 
af  sted, mens han talte med sig selv og sagde: 

“Hvem kan tvivle på, at når den sandfærdige historie om mine 
navnkundige bedrifter i de kommende tider ser dagens lys, vil den vis
mand, der beretter om dem, vælge at beskrive det således, når han skal 
til at fortælle om første gang, jeg drog ud: ‘Næppe havde den rødblonde 
Apollon spredt sin smukke hårpragts gyldne lokker ud over den vide, 
udstrakte jord, og knap havde de små og farvestrålende fugle ladet 
deres klangfulde tunger hilse den rosenrøde Auroras komme i blide og 
honningsøde harmonier, idet hun forlod sin skinsyge ægtemands bløde 
seng og viste sig for de dødelige gennem døre og balkoner i La Manchas 
horisont, før den navnkundige ridder don Quixote de la Mancha kom ud 
af  fjerene, steg på sin berømte hest Rozinante og galoperede ud over den 
gamle og velkendte Montiel-slette’.” 

Og det var sandt nok, at han red hen over sletten; og videre tilføjede 
han: 

“Lyksalige tidsalder og lyksalige århundrede, hvor mine navnkun
dige bedrifter vil se dagens lys, værdige at graveres i bronze, udhugges i 
marmor og males på træplader til fremtidig ihukommelse! Oh, du viise 
troldmand, hvem du end er, i hvis lod det vil falde at nedskrive denne 
usædvanlige historie, jeg bønfalder dig om ikke at glemme min gode Ro
zinante, min trofaste ledsager på min færd.” 

Så udbrød han igen, som om han virkelig var forelsket: 
“Oh, prinsesse Dulzinea, mit tryllebundne hjertes herskerinde! 

Stor er den krænkelse, I har tilføjet mig ved at sende mig bort og vise 
jeres misbilligelse, idet I med ubøjelig ihærdighed har befalet, at jeg ikke 
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må vise mig for jeres skønne åsyn. Vil I ikke nedværdige jer, frue, til at 
huske dette lydige hjerte, der lider så mange kvaler af  kærlighed til jer.” 

Oven i det hældte han yderligere tøjerier af  sig, der alle blev holdt 
i den stil, han havde lært af  sine bøger, idet han efterlignede deres sprog 
så godt han kunne. Alt imens kom han langsomt frem, og solen steg 
hurtigt på himlen og begyndte at bage, så det var nok til at smelte hans 
hjernevindinger, hvis han ellers havde nogen. Næsten hele den dag drog 
han af sted, uden at der skete ham noget, der var værd at fortælle om, 
hvad han var ved at fortvivle over, for han ønskede straks straks at støde 
på nogen, mod hvem han kunne prøve sin stærke arms tapperhed. Der 
findes forfattere, som påstår, at det første eventyr, han kom ud for, var i 
Lápicepasset, andre siger, at det var eventyret med vindmøllerne; men 
det, jeg har kunnet finde frem til, og som står skrevet i La Manchas an
naler, er, at han drog af  sted hele den udslagne dag, og ved aftentide var 
han og hans krikke godt trætte og hundesultne; og da han spejdede til 
alle sider for at se, om han kunne få øje på en borg eller en hyrdehytte, 
hvor han kunne overnatte og stille sin store sult og andre behov, opda
gede han en kro ikke langt fra den vej, han fulgte, og det var, som havde 
han set en ledestjerne, der ikke bare førte ham til kroens indgang, men 
styrede ham lukt imod hans frelses paladser. Han satte farten op og nåede 
frem i mørkningen. Nu traf  det sig sådan, at der stod to unge kvinder i 
døren af  den slags, som kaldes trækkerpiger; de var på vej til Sevilla med 
nogle muldyrdrivere, der tilfældigvis gjorde ophold i kroen for den nat, 
og da vores eventyrer opfattede alt, hvad han tænkte, så eller forestillede 
sig, som var det gjort og lavet over samme læst som det, han havde læst, 
var kroen, straks han så den, i hans forestilling blevet til en borg med fire 
tårne og spir af strålende sølv, og heller ikke en vindebro manglede der 
og en dyb voldgrav og alle de andre ting, som hører til beskrivelsen af 
den slags borge. Han nærmede sig kroen, der for ham lignede en borg, 
og holdt Rozinante an lidt fra den, mens han ventede på, at en dværg 
skulle komme til syne mellem murtinderne for at give tegn til en trom
peter om, at der kom en ridder til borgen. Men da han så, at det trak 
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ud, og Rozinante var utålmodig efter at nå frem til hestestalden, red han 
hen til kroens dør, hvor han opdagede de to letlevende piger, som stod 
der og i hans øjne lignede to smukke jomfruer eller yndefulde damer, 
der småsnakkede foran borgporten. Netop da skete det tilfældigvis, at 
en svinehyrde blæste i sit horn som signal til grisene om at samle sig, for 
han var ved at drive nogle svin, ja, sådan kaldes de altså uden forlov, ud 
fra nogle stubmarker, og straks forestillede don Quixote sig, hvad han 
ønskede at høre, nemlig at en dværg blæste et signal om hans komme; det 
var således med en sælsom glæde, han nåede hen til kroen og damerne. 
Da de så en mand komme i fuld rustning og endda med lanse og skjold, 
blev de grebet af  angst og ville flygte ind i kroen, men don Quixote, der 
af  deres flugt kunne regne ud, at de var bange, løftede papvisiret, og idet 
han viste sit indtørrede og tilstøvede ansigt frem, sagde han med høflig 
mine og rolig stemme: 

“Fly ikke, Eders Nåder, og frygt ikke nogen overlast, thi jeg tilhører 
en ridderorden, der ikke tilsteder og tillader, at man krænker nogen, og 
da slet ikke så ophøjede jomfruer som jeres fremtoning vidner om.” 

Pigerne så på ham og prøvede at få øje på hans ansigt, som det sam
menflikkede visir dækkede; men da de hørte, at de blev kaldt jomfruer, 
hvilket slet ikke var foreneligt med deres profession, kunne de ikke bare 
sig for latter, hvad der fik don Quixote til at forløbe sig og udbryde: 

“Det passer sig bedst for skønne damer at vise beherskelse, og des
uden virker den latter tåbelig, der hidrører fra en ringe årsag, men dette 
være ikke sagt, for at I skal ængstes eller komme i dårligt lune, thi mit 
ærinde er intet andet end at tjene jer.” 

Sproget, som damerne ikke forstod, og vores ridders jammerlige 
fremtoning forøgede blot deres latter og dermed hans vrede, og det ville 
være gået endnu værre, hvis ikke kroværten i det samme var kommet 
ud, og da han var en fed mand, virkede han ret fredsommelig; ved synet 
af  den formummede skikkelse, der var så umage udstyret med tøjler og 
lange stigbøjler, men med et let skjold og brystharnisk, var han på nip-
pet til at ledsage jomfruerne i deres fornøjelige latter. Men da han faktisk 
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frygtede hele dette menageri af  udrustning, bestemte han sig for at tale 
høfligt til ham, og derfor sagde han: 

“Hvis Eders Nåde, hr. ridder, søger nattelogi, må I undvære sen
gen, for den slags har vi ikke her i kroen, men alt andet er der rigeligt af.” 

Don Quixote så borgherrens ydmyghed, thi en sådan tog han kro
værten for, mens han opfattede kroen som en borg eller et kastel, og derfor 
svarede han: 

“Jeg kan klare mig med lidt, hr. kastelherre, for 

mit stadstøj er min udrustning, 
hvile finder jeg i kampen, 
osv. 

Værten troede, at han havde kaldt ham kastilianer, fordi han lignede en 
hæderlig mand fra Kastilien, selv om han var andaluser fra havnekvar
teret San Lúcar og mindst lige så tyvagtig som Cacus og ikke mindre 
bedragerisk end de drevne pager, og derfor svarede han ham: 

“Ifølge det må Eders Nådes sengeleje være 

... den hårde klippe, 
berøvet hvile om natten; 

og når det forholder sig sådan, kan I roligt stige af, for her i hytten kan 
I være evigt forvisset om, at I ikke vil få lejlighed til at lukke et øje det 
ganske år, endsige en enkelt nat.” 

Og med disse ord gik han hen for at holde don Quixotes stigbøjle, 
mens denne møjsommeligt og med stort besvær steg af  som én, der hele 
den udslagne dag ikke havde smagt vådt eller tørt. Så sagde han til vær
ten, at han skulle sørge godt for hans hest, for den var det bedste dyr i 
verden. Kroværten tog hesten i øjesyn, og han kunne ikke se, at den var 
så god, som don Quixote hævdede, ja, end ikke halvt så god; mens han 
fandt plads til den i hestestalden, vendte han sig for at se, hvad hans gæst 
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nu var ved at sætte i gang; jomfruerne, der havde forliget sig med don 
Quixote, hjalp ham af  rustningen, men selv om de havde fået taget har
nisket af  bryst og ryg, kunne de ikke finde ud af  at fjerne halsstykket og 
heller ikke få taget den sammenflikkede hjelm af, som han havde bundet 
fast med grønne bånd, for knuderne var ikke til at binde op, så de skulle 
skæres over, men det ville han overhovedet ikke høre tale om, og derfor 
tilbragte han hele den nat med hjelmen på, så han gjorde den morsomste 
og mærkeligste figur, man kunne forestille sig. Og da han bildte sig ind, 
at de medbragte damer, der hjalp ham af rustningen, var fornemme fruer 
og damer fra borgen, sagde han belevent til dem, mens de hjalp ham af 
rustningen: 

“Så udsøgt har ingen ridder 

fået hjælp af  skønne damer, 

som hr. don Quixote fik det
 
da han drog ud fra hjemstavnen:
 
han blev plejet af  jomfruer, 

af  prinsesser Rozinante.
 

“Rozinante er nemlig navnet på min hest, kære fruer, og don Quixote de 
la Mancha hedder jeg; for skønt jeg ikke ville give mig til kende, før be-
drifter udført i jeres tjeneste afslørede mig, blev jeg nødsaget til at tilpasse 
denne gamle romance om Lançarote eller Lancelot til den nuværende 
lejlighed, hvorfor I har erfaret mit navn, før tiden er inde; men den tid 
skal nok oprinde, hvor Eders Nåder befaler og jeg adlyder, og så skal 
min arms mod nok vise mit ønske om at tjene jer.” 

Pigerne, der ikke var vant til at høre den slags udsøgt tale, svarede 
ikke med et ord, men spurgte blot, om han ville have noget at spise. 

“Jeg tager til takke med, hvad der er,” svarede don Quixote, “for 
jeg kan mærke, at det vil bekomme mig vel.” 

Nu var det tilfældigvis fredag den dag, så der var ikke andet i hele 
kroen end noget fisk, der i Kastilien kaldes klipfisk og i Andalusien 
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tørfisk og andre steder stokfisk, og atter andre steder småtorsk. De spurg
te Hans Nåde, om han måske ville spise småtorsk, for der var ikke anden 
fisk at servere for ham. 

“Hvis der er mange småtorsk,” svarede don Quixote, “kan de gøre 
det ud for en stor torsk; for jeg er ligeglad, om man giver mig otte realer 
i småmønt eller en enkelt mønt på otte realer. Så meget mere som små
torskene kan være ligesom kalven, der er bedre end koen, og gedekiddet, 
der er lækrere end gedebukken. Men hvad det end er, så kom med det 
straks, for besværet og vægten af  rustningen er ikke til at bære uden mad 
til maven.” 

De stillede et bord an til ham ved krodøren, hvor der var frisk luft, 
og værten bragte ham en portion af  den dårligt opblødte og værre kogte 
tørfisk, sammen med et brød, der var lige så sort og mullet som hans 
rustning, men det var til at le sig halvt fordærvet over at se ham spise, 
for da han havde hjelmen på og måtte holde visiret oppe med hænderne, 
kunne han ikke få noget i munden, hvis ikke en anden madede ham, så 
det besørgede en af  jomfruerne. Men det havde været helt umuligt at give 
ham noget at drikke, hvis ikke kroværten havde udhulet et rør og anbragt 
den ene ende i don Quixotes mund, mens han hældte vinen i den anden 
lidt efter lidt; og alt dette fandt han sig tålmodigt i, blot for ikke at skære 
båndene til hjelmen over. Mens de var i færd med det, kom der tilfældigt 
en svinekastrerer til kroen, og netop da han nåede derhen, fløjtede han 
fire eller fem gange i sin panfløjte, hvad der bestyrkede don Quixote i, 
at han opholdt sig i en berømt borg, at der blev spillet musik til maden, 
og at klipfisken var torsk, brødet var hvidt hvedebrød og skøgerne for
nemme damer, mens kroværten var borgherre i borgen; og således var 
han godt tilfreds med sin beslutning om at drage ud, skønt det plagede 
ham en del, at han ikke var blevet slået til ridder, for han fandt, at han 
ikke retmæssigt kunne gå i lag med noget eventyr uden at lade sig slå til 
ridder. 
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KAPITEL III 

Her fortælles om den morsomme måde, 
hvorpå don Quixote lod sig slå til ridder. 

Ærgerlig over at tænke på det afkortede han sit karrige kromåltid. Da 
det var overstået, kaldte han på kroværten og lukkede sig inde med ham 
i hestestalden, hvor han faldt på knæ for ham og sagde: 

“Jeg rejser mig ikke herfra, tapre ridder, førend Eders Høviskhed 
tilsteder mig den gunst, jeg ønsker at udbede mig, og som vil bidrage til 
jeres pris og tjene menneskehedens vel.” 

Kroværten, der så gæsten ligge for sine fødder og hørte ham tale 
sådan, stirrede forvirret på ham uden at vide, hvad han skulle sige eller 
gøre, og han insisterede på, at don Quixote skulle rejse sig, men det ville 
han ikke, før kroværten havde lovet at vise ham den gunst, han bad om. 

“Andet ventede jeg mig ikke af  jeres store herlighed, min herre,” 
svarede don Quixote, “og således erklærer jeg, at den gunst, jeg har bedt 
jer om, og som I så storsindet har tilstedt mig, går ud på, at I den dag i 
morgen skal slå mig til ridder, hvorfor jeg i nat vil våge over mine våben 
i kapellet til jeres borg, og som jeg har sagt, vil jeg i morgen få opfyldt 
mit inderligste ønske, så jeg kan drage ud til de fire verdenshjørner, som 
det sig hør og bør, for at opsøge eventyr til gavn for de nødlidende, således 
som det påhviler ridderskabet og de farende riddere, heriblandt mig, hvis 
hu står til at udføre den slags bedrifter.” 
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Kroværten, der som sagt var lidt af en skælm og allerede havde en 
anelse om, at hans gæst ikke var rigtig vel forvaret, blev overbevist om det, 
da han hørte ham sige den slags, og for at få sig en god latter den aften 
besluttede han at føje sig efter hans luner, og således sagde han til ham, 
at det var med god ret, han ønskede og bad om det, og han tilføjede, at 
et sådant forsæt var passende og naturligt for så fornemme riddere, som 
hans statelige optræden lod formode, at han var; i sine unge dage havde 
han ligeledes givet sig af  med dette ærefulde virke og var draget rundt til 
forskellige dele af  verden på jagt efter eventyr, hvad der havde bragt ham 
til slyngelkvartererne Percheles og Riarán i Málaga og Compás i Sevilla, 
Azoguejo-pladsen i Segovia, slynglernes plads Olivera i Valencia, slyn
gelkvarteret Rondilla i Granada, havnekvarteret San Lúcar ved Cádiz, 
slyngelkvartererne Potro i Córdoba og Ventillas i Toledo og forskellige 
andre steder, hvor han havde levet på ustadig fod og med lange fingre, 
mens han begik mangen en uret, jagtede enker i hobetal, lagde jomfruer 
ned og bedrog skoledrenge, kort sagt var en gammel kending ved næsten 
alle domstole og tribunaler i Spanien; endelig havde han trukket sig til
bage til sin borg, hvor han levede af  sit eget og andres virke og tog imod 
alle farende riddere, uanset rang og stand, idet han følte stor interesse for 
dem, og fordi de lod ham få del i deres gods og guld som gengæld for 
hans gode vilje. Han fortalte ham også, at i hans borg var der ikke noget 
kapel, hvor man kunne våge over våbnene, da det var blevet revet ned for 
at bygge et nyt; men i nødstilfælde vidste han, at man kunne våge hvor 
som helst, så den nat kunne han våge i borgens gård, og om Gud ville 
det, kunne de den følgende morgen foretage de behørige ceremonier, så 
han blev slået til ridder og dét så eftertrykkeligt, at han ikke kunne ønske 
sig mere. Kroværten spurgte ham, om han havde penge med, og don 
Quixote svarede, at han ikke havde en hvid, for i historierne om de faren
de riddere havde han aldrig læst om nogen, der bragte penge med. Dertil 
sagde kroværten, at han var galt på den, for når det ikke blev skrevet i hi
storierne, var det, fordi deres forfattere ikke fandt det nødvendigt at skrive 
om noget så indlysende og uundværligt som at medbringe penge og rene 
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skjorter, men man skulle ikke tro, at de ikke havde det med, og således 
kunne han regne det for sikkert og vist, at alle de farende riddere, som 
så mange bøger er pakkede og spækkede med, havde velbeslåede punge 
for alle eventualiteters skyld, og ligeledes havde de skjorter med og et lille 
skrin med salver til at kurere de sår, de fik, for det var langtfra overalt i 
bondeland og ødemark, hvor de kæmpede og blev såret, at der var nogen 
til at kurere dem, medmindre de var ven med en viis troldmand, der kom 
dem til undsætning og bragte dem en jomfru på en sky gennem luften el
ler en dværg med en karaffel, der rummede en væske med den egenskab, 
at blot ridderen smagte en dråbe af  den, helede hans sår og skrammer 
straks, som om der aldrig havde været noget i vejen; men når der ikke var 
nogen troldmand til at våge over dem, kunne fortidens riddere stole på, 
at deres væbnere var veludstyrede med penge og andre nødvendige ting, 
såsom linnedstrimler og salver til at forbinde dem med; og når det skete, 
at ridderne ikke havde væbnere, og det var få og sjældne gange, havde 
ridderne selv det hele med i meget fine sadeltasker, der næsten ikke sås 
på hestens kryds, som om der var andre og vigtigere ting i; for medmin
dre han ingen væbner havde, var sadeltasker ikke velset blandt farende 
riddere, og derfor rådede han ham til, og da han snart skulle blive hans 
gudsøn, kunne han endda befale ham, at han ikke skulle fortsætte uden 
penge og uden de nævnte forsyninger, og han ville snart opdage, hvor 
stor nytte han ville få af  dem, når han mindst af  alt ventede det. Don 
Quixote lovede at gøre til punkt og prikke, hvad han rådede ham til, og 
således fik han anvist, hvordan han skulle våge over sine våben og sin 
rustning på en stor gårdsplads, der lå ved siden af  kroen, og don Qui
xote samlede det hele sammen og anbragte det i et stentrug, der stod ved 
brønden, tog skjoldet på armen, greb lansen og begyndte at skridte frem 
og tilbage foran truget med en statelig holdning, alt imens natten faldt 
på. Kroværten fortalte alle i kroen om gæstens gale indfald med at våge 
over våbnene, alt imens han ventede at blive slået til ridder. De undrede 
sig over en så besynderlig slags galskab og gik ud for at iagttage ham på 
lang afstand, og her så de, at han til tider gik frem og tilbage med rolige 
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bevægelser, mens han andre gange lænede sig op ad sin lanse, fæstede 
blikket på sin udrustning og stod sådan en rum tid. Nu var natten faldet 
på, men månen lyste så klart, at den kunne kappes med den, der lånte 
den lyset, så alt, hvad den uprøvede ridder gjorde, var synligt for enhver. 
En af  muldyrdriverne, der var i kroen, fik lyst til at vande sin karavane 
af  lastdyr og måtte derfor fjerne don Quixotes udrustning, der lå oven 
på vandtruget, men da denne så muldyrdriveren nærme sig, udbrød han 
med høj røst: 

“Oh, hvem du end er, forvovne ridder, der nærmer dig for at lægge 
hånd på udrustningen, som tilhører den tapreste ridder, der nogen sinde 
har spændt sværdet ved sin side; du kan understå dig i at røre den, hvis 
du ikke vil bøde for en sådan formastelighed med dit liv!” 

Disse ord tog muldyrdriveren sig ikke af, selv om han havde stået 
sig vel ved at gøre det, da det havde været bedre for hans ve og vel; i stedet 
greb han fat i remmene og kastede rustningen langt væk. Da don Qui
xote så det, hævede han øjnene mod himlen og så ud til at tænke på sin 
frue Dulzinea, idet han sagde: 

“Stå mig bi, min frue, i denne første forhånelse, der rettes mod jeres 
tjeners bryst; svigt mig ikke i farens stund, men vis mig al jeres velvilje og 
beskyttelse.” 

Mens han sagde dette og andre tilsvarende ord, kastede han skjol
det fra sig, hævede lansen med begge hænder og rettede et så voldsomt 
slag mod muldyrdriverens hoved, at denne hårdt medtaget blev slået i 
jorden, og hvis slaget var blevet fulgt af  endnu ét, ville han ikke have haft 
brug for en badskær til at kurere sig. Da det var gjort, samlede don Qui
xote udrustningen sammen og genoptog vandringen med sin tidligere ro. 
Kort efter kom en anden, der også havde tænkt sig at vande sine muldyr, 
uden at vide, hvad der var sket, for den første muldyrdriver var stadig 
helt fortumlet; da den anden fjernede rustningen for at rydde truget, smed 
don Quixote på ny sit skjold uden et ord, og uden at anråbe nogen om 
velvilje løftede han igen lansen, og forsigtigt, så den ikke blev slået i styk
ker, bankede han den anden muldyrdriver mindst tre gange i hovedet, for 
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ved det fjerde slag åbnede hans hovedskal sig. Ved larmen strømmede alle 
folk i kroen til, og blandt dem var kroværten. Da don Quixote så det, 
satte han skjoldet på armen og lagde hånden på sværdet med disse ord: 

“Oh, skønne frue, du mit svage hjertes mod og styrke, nu er tiden 
inde til, at du retter dine ophøjede øjne mod din tryllebundne ridder, der 
står midt i dette vældige eventyr!” 

Hermed vandt han i sin egen indbildning så stort mod, at hvis 
alverdens muldyrdrivere var gået løs på ham, ville han ikke være veget 
en fodsbred. De såredes kammerater, som fandt dem så ilde tilredte, be
gyndte på lang afstand at smide sten efter don Quixote, der forsvarede 
sig med sit skjold, så godt han kunne, men han turde ikke fjerne sig fra 
vandtruget for ikke at lade rustningen i stikken. Kroværten råbte op om 
at lade ham være, for han havde jo allerede fortalt dem, at han var gal, og 
som gal ville han gå fri, om han så slog dem alle ihjel. Også don Quixote 
råbte op, blot endnu højere, og kaldte dem troløse og forræderiske og 
skældte borgherren ud for at være en opblæst og uopdragen ridder, når 
han tillod, at man behandlede de farende riddere således, og hvis han selv 
var blevet slået til ridder, skulle borgherren få at føle for sin troløshed: 

“Men I beskidte og lavsindede kanaljer, jer tager jeg mig ikke af. 
Kast bare med sten, kom an, angrib og fornærm mig, alt hvad I magter: 
I skal nok få jeres bekomst for jeres frække og tåbelige fremfærd!” 

Det sagde han så fyrigt og tappert, at han fik jaget sine angribere en 
frygtelig skræk i livet, og sammen med kroværtens overtalelser bidrog det 
til, at de holdt op med at kaste sten efter ham, og han lod dem til gengæld 
hente deres sårede, hvorefter han genoptog sin vågevagt ved udrustningen 
så fredeligt og roligt som tidligere. Kroværten brød sig slet ikke om sin 
gæsts løjer og besluttede at fremskynde sagen og give ham den ulyksalige 
ridderorden straks, før der skete andre ulykker. Og således gik han hen 
til ham og undskyldte, at det gemene pak uden hans vidende havde været 
uforskammede over for ham, men at de nok skulle blive straffet for deres 
frækhed. Som han allerede tidligere havde sagt, fortalte han, at der ikke 
var noget kapel i borgen, men det var heller ikke nødvendigt til resten af 

50 



	 	

 

  

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives

ceremonien, for man blev slået til ridder med et drag over nakken og et 
sværdslag over hver skulder, så vidt han kendte til ordenens ceremonier, 
og det kunne gøres på åben mark, og don Quixote havde jo allerede op
fyldt den del, der bestod i at våge over våbnene i to timer, så meget mere 
som han havde holdt over fire timers vågevagt. Don Quixote troede på 
hans ord og sagde, at han var parat til at adlyde ham, og at han skulle 
afslutte det så hurtigt som muligt, for hvis han igen blev angrebet og 
var blevet slået til ridder, havde han ikke tænkt sig at efterlade et eneste 
levende menneske i borgen, bortset fra dem han af  respekt for hans be
falinger ville skåne. Borgherren, der nu klog af  skade passede bedre på, 
hentede den bog, hvor han skrev op, hvor meget halm og byg han gav til 
muldyrdriverne, og med en stump lys, som en knægt hentede til ham, og 
bemeldte to jomfruer gik han ud, hvor don Quixote var, befalede ham 
at knæle og læste i sin ceremonibog, som fremsagde han en from bøn, og 
under læsningen løftede han hånden og gav ham et ordentligt drag over 
nakken, og bagefter et ædelt slag på hver skulder med hans eget sværd, 
alt imens han mumlede mellem tænderne, som om han bad. Da det var 
gjort, bad han en af  damerne om at spænde sværdet ved hans side, hvad 
hun gjorde med megen ynde og beherskelse, og det var rigtignok på
krævet for ikke at briste i latter hvert øjeblik under ceremonien, men de 
bedrifter, de allerede havde set den uprøvede ridder udføre, holdt deres 
latter i skak. Da den gode frue spændte sværdet fast, sagde hun: 

“Gud gøre Eders Nåde til en lykkelig ridder og give jer held i kam
pen.” 

Don Quixote spurgte hende, hvad hun hed, for at han fremover 
kunne vide, hvem han stod i gæld til for den gunst, han havde modtaget, 
da han havde tænkt at sende hende underretning om den ære, han måtte 
vinde ved sin tapre arm. Hun svarede meget ydmygt, at hun blev kaldt 
La Tolosa og var datter af  en lappeskrædder fra Toledo, som holdt til i 
de små boder ved Sancho Bienaya-pladsen, og hvor hun end opholdt 
sig, ville hun tjene ham og regne ham for sin herre. Don Quixote svarede 
hende, at hun ved sin kærlighed til ham skulle vise ham den gunst at 
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tilføje et doña til sit navn, så hun fremover kaldte sig doña Tolosa. Det lo
vede hun, hvorefter den anden gav ham sporen på, og næsten den samme 
samtale gentog sig som med hende, der gav ham sværdet på. Han spurgte 
efter hendes navn, og hun sagde, at hun blev kaldt La Molinera, Møl
lerpigen, og var datter af  en agtværdig møller fra Antequera; også hende 
bad don Quixote om at sætte et doña foran sit navn og kalde sig doña 
Molinera, hvorefter han tilbød hende nye tjenester og gunstbevisninger. 
Da de mageløse ceremonier nu var gennemført i al hast og fuldt firspring, 
kunne don Quixote slet ikke vente med at stige til hest og ride ud for 
at søge nye eventyr, så han sadlede Rozinante, sad op og omfavnede sin 
vært, idet han takkede ham for den nåde at have slået ham til ridder og 
sagde de besynderligste ting, som slet ikke er til at gengive. Da kroværten 
nu havde fået ham uden for kroen, besvarede han don Quixotes ord med 
en mindst lige så udsøgt tale, skønt med færre ord, og uden at opkræve 
betaling for logiet lod han ham drage bort ved morgengry. 
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KAPITEL IV
 

Om hvad der skete vores ridder, 
da han forlod kroen. 

Morgengryet bredte sig, da don Quixote forlod kroen, så tilfreds, så frej
dig og så jublende glad over at være blevet slået til ridder, at hans glæde 
var ved at få hestens buggjorde til at sprænges. Men så kom han i tanker 
om, at kroværten havde rådet ham til at have nødvendige forsyninger 
med sig, især penge og skjorter, og derfor besluttede han at vende hjem 
og udstyre sig med alt og desuden få sig en væbner, idet han regnede med 
at hyre sin nabo, en fattig bonde med børn, for han ville passe godt til 
hvervet som væbner for en ridder. Med dette forsæt styrede han Rozinante 
tilbage mod landsbyen, og da den næsten kunne mærke hjemlængslen, 
travede den så fornøjet af  sted, at det virkede, som om dens hove knap 
rørte jorden. Han havde ikke redet langt, før det forekom ham, at der på 
hans højre hånd i skovens tykning trængte nogle svage skrig ud som fra et 
menneske, der klagede sig, og næppe havde han hørt dem, før han sagde 
til sig selv: 

“Jeg takker himlen for den nåde, den viser mig ved så hurtigt at 
give mig lejlighed til at indfri, hvad jeg skylder min profession, og høste 
frugten af  mine gode forsætter. Skrigene kommer uden tvivl fra en mand 
i nød eller en nødlidende kvinde, som har brug for min hjælp og støtte.” 

Så han gjorde om og styrede Rozinante i den retning, hvor han 
syntes, skrigene kom fra. Og han var kun redet nogle få skridt ind i sko
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ven, da han så en hoppe, der var tøjret til et egetræ, og bundet til et andet 
træ stod en knægt på omkring de femten år med nøgen overkrop; det 
var ham, der havde råbt op og ikke uden grund, for en velvoksen bonde 
piskede løs på ham med en livrem, og han ledsagede hvert slag med en 
bebrejdelse og et råd. For han sagde: 

“Tungen tavs, og øjnene kvikke.” 
Og knægten svarede: 
“Jeg skal ikke gøre det mere, kære herre; ved Guds lidelse, jeg gør 

det ikke mere, og jeg lover fra nu af  og i al fremtid at passe bedre på få
reflokken.” 

Og da don Quixote så, hvad der foregik, sagde han oprørt: 
“Lavsindede ridder, det passer sig ikke at slå løs på én, der ikke kan 

forsvare sig; stig til hest og fat jeres lanse,” for han havde også en lanse 
stående op ad egetræet, hvor hoppen stod bundet, “så skal jeg lære jer, at 
det, I er i færd med at gøre, passer sig for kujoner.” 

Bonden, der så den veludrustede skikkelse tårne sig op og svinge sin 
lanse truende over hans ansigt, regnede sig selv for død og svarede skik
keligt: 

“Hr. ridder, knægten, som jeg er i færd med at straffe, er i min tje
neste og vogter en flok får, som jeg har gående her på egnen, men han er 
så forsømmelig, at der hver dag mangler et får; og når jeg straffer ham for 
hans uagtsomhed eller rævestreger, påstår han, at jeg gør det, fordi jeg er 
en gerrigpind, der ikke vil betale ham den løn, jeg skylder ham, og det er 
ved Gud og min sjæls frelse løgn.” 

“Lyver han mig op i mit åbne ansigt, elendige bondeknold?” sagde 
don Quixote. “Ved den sol, der lyser for os, er jeg mest stemt for at gen
nembore jer med denne lanse; betal ham straks uden flere indvendinger, 
ellers skal jeg ved den almægtige Gud gøre en ende på jer og tilintetgøre 
jer her på stedet. Løs straks hans bånd.” 

Bonden bøjede hovedet og løsnede sin hyrde uden et ord til svar, 
og don Quixote spurgte knægten, hvor meget hans herre skyldte ham; ni 
måneder, sagde han, til syv realer hver måned. Don Quixote regnede ud, 
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at det løb op på tre og halvfjerds realer, og han sagde til bonden, at han 
straks skulle udrede dem, hvis han ikke ønskede at dø. Den frygtsomme 
slyngel svarede, at ved den knibe, han stod i, og ved den ed, han havde 
svoret, og endnu havde han ikke svoret noget, var det ikke så mange 
penge, for der skulle trækkes fra og indregnes tre par sko, som han havde 
givet ham, og en real for to åreladninger, han havde ladet foretage på 
ham, da han var syg. 

“Det kan meget vel være,” indvendte don Quixote, “men lad nu 
skoene og åreladningerne gå lige op med de slag, I uden grund har givet 
ham; for hvis han sled skindet op på de sko, som I betalte, har I til gen
gæld hudflettet skindet på hans krop; og hvis badskæren årelod ham for 
blod, da han var syg, har I tappet ham for blod, skønt han var rask; så 
hvad det angår, skylder han jer ikke noget.” 

“Det ligger så uheldigt, hr. ridder, at jeg ikke har penge på mig; 
lad Andrés tage med mig hjem, så skal jeg nok betale ham i klingende 
mønt.” 

“Skulle jeg tage med ham hjem igen?” røg det ud af  drengen. “Så 
er ulykken da først ude! Nej tak, herre, ikke tale om; for så snart han er 
alene med mig, bliver jeg flået som den Hellige Bartholomæus!” 

“Det gør han ikke,” indvendte don Quixote; “jeg behøver bare at 
befale ham det, for at han retter sig efter mig; og hvis han sværger ved det 
ridderskab, som han tilhører, vil jeg lade ham gå fri, og så skal jeg nok 
stå inde for betalingen.” 

“Herre, Eders Nåde, betænk dog, hvad I siger,” sagde knægten; 
“min husbond er ikke ridder og tilhører ikke nogen ridderorden; det er 
den rige Juan Haldudo fra Quintanar.” 

“Det betyder ikke så meget,” svarede don Quixote, “der kan godt 
være riddere blandt Haldudo’erne, så meget mere som at enhver er søn 
af  sine egne gerninger.” 

“Det er sandt nok,” sagde Andrés, “men hvad er det for gerninger, 
min husbond er søn af, når han nægter mig min løn og ikke vil være ved, 
at jeg har arbejdet i mit ansigts sved?” 
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“Jeg nægter dig den ikke, kære Andrés,” svarede bonden, “og gør 
mig nu den glæde at følge med mig, for ved alle de ridderordener, der fin
des i denne verden, sværger jeg at betale jer, som jeg har sagt, i klingende 
mønt og endda give jer lidt i tilgift.” 

“Tilgiften vil jeg godt betakke mig for,” sagde don Quixote; “giv 
ham dem i realer, det vil jeg være godt nok tilfreds med, og se til, at I 
overholder at betale ham, som I har svoret; ellers sværger jeg ved den 
samme ed, at jeg igen skal opsøge og straffe jer, og jeg skal nok finde jer, 
om I så skjuler jer bedre end et firben. Og hvis I vil vide, hvem der befa
ler jer det, så I virkelig føler jer forpligtet til at efterkomme det, skal I vide, 
at jeg er den tapre don Quixote de la Mancha, hævneren af krænkelser 
og uret, og far I nu med Gud; og skulle det lovede og edsvorne hoppe jer 
ud af  hovedet, har I nu hørt, hvilken straf  der venter jer.” 

Og da han havde sagt det, sporede han Rozinante og fjernede sig 
hurtigt fra dem. Bonden fulgte ham med øjnene, og da han så, at han 
forsvandt gennem skoven og ikke længere var at se, vendte han sig mod 
sin tjener Andrés og sagde til ham: 

“Kom her hen, min dreng, for jeg ønsker at betale jer, hvad jeg 
skylder, således som denne krænkelsernes hævner befalede mig.” 

“Jeg kan godt sværge på,” sagde Andrés, “at Eders Nåde gør klogest 
i at efterkomme den gode ridders befaling, gid han måtte leve i tusinde 
år, for da han er tapper og en god dommer, vil han ved Roque komme 
tilbage og eksekvere, hvad han sagde, hvis I ikke betaler!” 

“Det tør jeg også sværge på,” sagde bonden; “men da jeg holder så 
meget af  jer, vil jeg øge gælden for således at øge betalingen.” 

Og idet han greb ham i armen, bandt han ham på ny til egetræet 
og gav ham en så læsterlig dragt prygl, at han efterlod ham mere død end 
levende. 

“Hr. Andrés,” sagde bonden, “nu kan I tilkalde hævneren af  alle 
krænkelser; så får I at se, om han hævner denne uret, skønt den vist ikke 
er gjort færdig endnu, for jeg får lyst til at flå jer levende, sådan som I 
frygtede det.” 
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Men endelig slap han ham løs og gav ham tilladelse til at drage 
ud for at opsøge sin dommer, så han kunne eksekvere den afsagte dom. 
Mismodig gik Andrés sin vej, idet han svor på at opsøge den tapre don 
Quixote de la Mancha og fortælle ham skridt for skridt, hvad der var sket, 
så hans herre kunne komme til at betale det syvfoldigt igen. Men alligevel 
gik han grædende sin vej, mens hans herre stod og lo af  fuld hals. Og 
således hævnede den tapre don Quixote krænkelsen, og han fandt, at 
han havde gjort en herlig og fornem start på sine riddergerninger, da han 
vældig fornøjet over det skete og særdeles tilfreds med sig selv var på vej 
tilbage til sin landsby, mens han halvhøjt sagde til sig selv: 

“Nu kan du med rette anse dig for lykkeligere end alle andre damer 
i denne verden, oh, Dulzinea del Toboso, skønhed over alle skønheder! 
For det faldt i din lod, at en så tapper og navnkundig ridder som don 
Quixote de la Mancha er og vil være underkastet og overgivet din uind
skrænkede vilje og dit forgodtbefindende. Som alverden ved, blev han i 
går slået til ridder, og i dag har han hævnet den største brøde og kræn
kelse, som uretfærd har skabt og grusomhed begået. I dag fjernede han 
pisken fra hin skånselsløse fjendes hånd, der ganske uden grund hudflet
tede det sarte barn.” 

Alt imens var han nået frem til et sted, hvor vejen delte sig i fire, og 
nu stod det for ham, at når de farende riddere nåede en korsvej, gav de sig 
til at overveje, hvilken af  vejene de skulle slå ind på, og for at efterligne 
det faldt han en stund i tanker, og efter at have tænkt sig godt om slap 
han Rozinantes tøjler og lod krikken om at bestemme, hvad der fik den 
til at følge sin første indskydelse, der var at tage vejen tilbage til sin stald. 
Da don Quixote havde redet godt en halv mil, opdagede han en stor flok 
mennesker, der, efter hvad han siden erfarede, var købmænd fra Toledo 
på vej til Murcia for at købe silke. Der var seks købmænd, som rejste med 
deres solskærme, fulgt af  fire tjenere til hest og tre muldyrpassere til fods. 
Næppe havde don Quixote fået øje på dem, før han forestillede sig, at her 
måtte der være et nyt eventyr, og for at efterligne ridderkampene fra sine 
bøger, så vidt det var muligt, mente han, at der her kom et oplagt eventyr, 
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som han havde tænkt sig at udføre. Med en statelig og modig holdning 
stod han fast i stigbøjlerne, greb fat om lansen, førte skjoldet til brystet 
og tog opstilling midt på vejen, hvor han afventede de farende ridderes 
komme, for som sådanne anså og regnede han dem nu; og da de nåede så 
tæt på, at de kunne se og høre hinanden, hævede don Quixote stemmen 
og erklærede med en hovmodig mine: 

“Alle må gøre holdt, medmindre de indrømmer, at der ikke findes 
smukkere jomfru i verden end kejserinden af  La Mancha, den uforligne
lige Dulzinea del Toboso.” 

Købmændene standsede op, da de hørte disse ord og så den besyn
derlige skikkelse, der udtalte dem; af  fremtoningen og ordene kunne de 
snart se, at manden måtte være gal, men de ville først i ro og mag se, hvad 
erklæringen, de blev bedt om, gik ud på, og en af  dem, der var lidt af  en 
spøgefugl og ret forstandig, sagde til ham: 

“Hr. ridder, vi ved ikke, hvem den gode frue er, som I taler om; lad 
os se hende, for hvis hun skulle være så smuk, som I her giver til kende, 
vil vi med glæde og uden tvang bevidne, at det er sandt, hvad I siger.” 

“Hvis jeg viste jer hende,” indvendte don Quixote, “ville I jo ikke 
gøre noget særligt ved at bevidne en så åbenlys sandhed! Det vigtige er, 
at I uden at se hende skal tro, indrømme, bekræfte, sværge og forsvare, 
at hun er smuk; hvis ikke, får I med mig at bestille, I uhyrlige og hov
modige folk. Så nu kan I komme an én efter én, som ridderordenen fore
skriver det, eller I kan komme alle på én gang, som det er dårlig skik og 
brug blandt jeres slags, jeg står her og venter på jer, for jeg har retten på 
min side.” 

“Hr. ridder,” indvendte købmanden, “jeg bønfalder Eders Nåde 
på vegne af  alle disse fyrster, der står her sammen med mig, at vi ikke skal 
belaste vores samvittigheder ved at bevidne noget, vi aldrig har set eller 
hørt, og slet ikke, når det i den grad er til skade for kejserinderne og dron
ningerne af  Alcarria og Extremadura, så Eders Nåde må venligst vise os 
et billede af  denne frue, om det så blot er på størrelse med et hvedekorn; 
for af  tråden kan man slutte sig til garnnøglet, og det vil stille os tilfreds 
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og gøre os sikre i vores sag, og Eders Nåde vil blive glad og tilfreds. Og 
endda tror jeg, at vi er så meget på jeres side, at om så jeres portræt skulle 
vise, at hun mangler det ene øje, og der vælder svovl og mønje frem fra 
det andet øje, vil vi alligevel sige alt, hvad I måtte ønske, til hendes fordel 
for at imødekomme Eders Nåde.” 

“Der vælder ikke frem, nederdrægtige kanalje,” svarede don Qui
xote, optændt af  vrede, “altså, der vælder ikke det frem, som I siger, men 
vellugtende ambra og moskus fra bomuldsomsvøbte glasflakoner; og 
hun er ikke enøjet og heller ikke pukkelrygget, men rankere end en ten af 
buksbom fra Guadarrama. Men I skal komme til at betale for at bespotte 
så underskøn en dame som min frue!” 

Og mens han sagde det, fældede han lansen og angreb ham, der 
havde talt på den måde, og så vredt og rasende red han fremefter, at hvis 
den gode skæbne ikke havde ladet Rozinante snuble og falde på halv
vejen, ville det være gået den dristige købmand ilde. Rozinante faldt, og 
dens herre rullede et godt stykke vej ud over det åbne land, og da han 
ville rejse sig, kunne han ikke: han blev hindret i det af  lansen, skjoldet, 
sporerne og hjelmen, sammen med vægten af  den gamle rustning. Og 
mens han kæmpede for at komme på benene og ikke kunne, sagde han: 

“Flygt ikke, kujoner, usselrygge, vent, for det er ikke min skyld, 
men på grund af  min hest, at jeg ligger her!” 

En af muldyrpasserne var vist ikke særlig godsindet, for da han 
hørte den stakkels faldne ridder komme med sine hovmodige bemærk
ninger, kunne han ikke bare sig for at give ham svar på tiltale på ryg
stykkerne. Og han gik hen til ham, tog lansen og efter at have brækket 
den itu, begyndte han at gennembanke vores don Quixote så eftertrykke
ligt med en af  stumperne, at uanset og til trods for rustningen blev denne 
malet som korn til brød. Muldyrpasserens herrer råbte, at han skulle lade 
ham være og ikke slå ham mere, men knægten var så opbragt, at han ikke 
ville holde inde med legen, før han havde spillet sin vrede ud til sidste 
kort; og han greb også til de andre lansestumper, som han fik slået i stum
per og stykker på den ulyksalige faldne, der trods det uvejr af  stokkeslag, 
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