
Magdeline

Anne og Jan Cirkola

og de 
underjordiske

Da de første mennesker kom til Bornholm, 
kom de underjordiske med dem. Og siden 
har de været her sammen med os. Fordi 
man ikke sådan lige ser dem, har vi altid
fortalt om dem. Mange har set dem i sk-
umringen, andre har mærket dem, 
mærket gengælden for egen ufærd. Nogle 
har talt med dem, når de kom for at låne, 
men kun få har ligeud opsøgt dem. Og 
altid var mistroen stor. 

Dog ikke hos Magdeline fra Vestermarie. 
Da en underjordisk pige kommer for at 
låne et skørt til sit bryllup, inviterer Mag-
deline hende indenfor.

En bog af Anne og Jan Cirkola.

William Dams Forlag I/S
3700 Rønne
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Magdeline gik alene i køkkenet, da det bankede  
på døren. Hendes mor var borte og faderen var på 
marken. Hun gik til døren. Øverste halvdør var  
allerede åben, men der så hun kun himlen. Det måtte 
være et barn eller en dværg som stod derude. 

Magdeline åbnede den underste halvdør og så den 
anden neden for trappestenen. Hun var mindre end 

Magdeline, men hun var ikke noget barn. En kvinde 
var hun, men af et andet folk. Magdeline var stum. 

-  Jeg skal giftes, sagde kvinden, i morgen skal jeg  
giftes. Hun strålede. Og Magdeline strålede tilbage. 

-  Jeg er kommet for at låne. Det smukke skørt  
- det grønne - må jeg låne det? Til mit bryllup.





Magdeline tog hende med ind, og sammen fandt 
de moderens skørt i kisten. Det så så stort ud 
da unnan stod med det over armen. Magdeline lo. 
Men tog sig i det. Blev alvorlig.

-  Må jeg ikke se dig med det på? Det vil jeg gerne.

-  Med brudestadsen og det hele?

-  Ja, sagde Magdeline. Med brudestadsen og det 
hele.

-  I morgen når I sidder til frokost alle sammen,  
så kommer vi gennem salen. Men en ting må du 
love mig. Du må ikke le af os. 

Det lovede hun.




