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Den unge Kæmpe. 

er var engang en Bonde, som havde en Søn, der ikke var 
større end en Tommelfinger, og han voksede i Løbet af flere 
Aar ikke saa meget som en Haarsbredde. En Dag, da Bonden 
vilde ud paa Marken og pløje, sagde den lille Fyr: »Maa jeg 
komme med, Far.« »Vil du med?« sagde Faren. »Bliv du 
hellere hjemme. Du kan dog ikke gøre nogen Verdens Nytte, 
og du kunde ogsaa let blive borte for mig.« Men da gav han 

sig til at græde, og for at faa Ro for ham, stak Faren ham i Lommen og gik 
derud. Paa Marken tog han ham op igen, og satte ham i en nypløjet Fure. 
Mens han sad der, kom en vældig Kæmpe gaaende over Bjærget. »Kan du 
se den store Bussemand,« sagde Faren og vilde gøre den lille bange for at 
faa ham til at være artig, »han kommer og tager dig.« Da Kæmpen havde 
gaaet et Par Skridt paa sine lange Ben var han henne ved Furen, tog for
sigtigt den lille Fyr mellem to Fingre, saa paa ham og gik bort med ham 
uden at sige et Ord. Faren stod ved Siden af og var saa bange, at han ikke 
kunde faa en Lyd frem. Han troede, at han for bestandig havde mistet sit 
Barn og aldrig mere skulde se det for sine Øjne. 

Kæmpen tog imidlertid Drengen med sig hjem, gav ham Die saa han 
voksede og blev stor og stærk som en Kæmpe. Efter to Aars Forløb vilde 
den gamle prøve hans Kræfter og tog ham med ud i Skoven: »Træk det Ris 
op,« sagde han, og Drengen var allerede saa stærk, at han rev et ungt Træ 
op med Rode. »Det skal blive bedre endnu,« sagde Kæmpen, tog ham med 
sig hjem og gav ham Die i to Aar. Saa var han blevet saa stærk, at han 
kunde rykke et gammelt Træ op. Men Kæmpen syntes endnu ikke, det var 
nok og gav ham Die endnu i to Aar. Saa gik de ud i Skoven igen, og han 
sagde til Drengen: »Tag nu et ordentlig Ris,« og. med et Brag rev Drengen 
det tykkeste Egetræ op, og det gik for ham som en Leg. »Nu er det nok,« 
sagde Kæmpen, »nu er du udlært.« Derpaa gik han med ham hen paa den 
Mark, hvor han havde hentet ham. Faren gik bagved Ploven, og den unge 
Kæmpe gik hen til ham og sagde: »Goddag, Far. Der kan du se, hvad for 
en Mand, din Søn er blevet.« Bonden blev forfærdet. »Du er ikke min 
Søn,« sagde han, »jeg vil ikke vide noget af dig, gaa din Vej.« »Vist er jeg 
din Søn. Lad mig hjælpe dig. Jeg kan pløje lige saa godt som du og bedre.« 
»Nej, du er ikke min Søn, og du kan heller ikke pløje. Gaa din Vej.« Men 
da han var bange for den store Mand, gik han bort fra Ploven og satte sig 
et Stykke borte. Drengen trykkede nu blot med den ene Haand paa den, 
men saa kraftigt var Trykket, at Ploven sank helt ned i Jorden. Det kunde 
Bonden ikke tie stille til og raabte: »Hvis du vil pløje, maa du ikke trykke 
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saa haardt. Det duer ikke.« Drengen spændte nu Hestene fra og trak selv 
Ploven. »Gaa kun hjem, Far,« sagde han, »og lad Mor koge et stort Fad 
Mad. Saa skal jeg imidlertid hlive færdig med Marken.« Bonden gik hjem 
og bad sin Kone lave Maden, og Drengen pløjede ganske alene Marken, som 
var to Tønder Land stor, spændte sig selv for Harven og harvede med to paa 
een Gang. Da han var færdig gik han ind i Skoven, rev to Egetræer op, 
lagde dem over Skuldren og hængte en Hest og en Harve for og en bag og 
bar det hjem til sine Forældres Hus, saa let som det var et Knippe Halm. 
Da han kom ind i Gaarden, kunde hans Mor ikke kende ham igen, og 
spurgte: »Hvem er den forfærdeljg store Mand?« »Det er vores Søn,« svarede 
Bonden. »Aldrig i Livet,« sagde hun, »det var jo en ganske lille Fyr. Gaa 
din Vej,« raabte hun til ham, »vi vil ikke have noget med dig at bestille.« 
Han sagde ikke noget, satte Hestene ind i Stalden, gav dem Havre og Hø og 
gik saa ind i Stuen. »Er Maden snart færdig, Mor,« spurgte han og satte sig 
paa Bænken. Hun sagde ja og kom med to store Fade, som vilde have slaaet 
til i otte Dage til hende og hendes Mand. Drengen spiste det ganske alene 
og spurgte, om hun ikke havde mer. »Det er alt, hvad her er,« svarede hun. 
»Det er jo bare en Mundsmag, jeg maa have mere.« Hun turde ikke gøre 
Vrøvl, satte en Kedel med Svinekød over Ilden, og da det var mørt, satte 
hun det for ham. »Endelig faar jeg da et Par Bidder,« sagde han, spiste det 
altsammen og var dog ikke mæt. »Jeg ser nok, at I ikke kan skaffe mig, 
hvad jeg kan spise,« sagde han, »kan du give mig en Jernstav som er saa 
stærk, at jeg ikke kan brække den over mit Knæ, saa drager jeg ud i den 
vide Verden.« Bonden blev glad, spændte Hestene for Vognen, kørte hen til 
Smeden og fik en Stav, der var saa tung, som Hestene paa nogen Maade 
kunde slæbe. Men Drengen satte den for Knæet, og knæk, brækkede han 
den saa let som en Pind, og kastede den fra sig. Faren spændte nu fire 
Heste for Vognen og hentede en Stav saa stor, som de kunde slæbe den. 
Men Sønnen knækkede ogsaa denne og sagde: »Den kan jeg ikke bruge, Far, 
du maa skaffe mig en bedre.« Bonden spændte nu otte Heste for og hentede 
en Stang saa stor, som de kunde slæbe. Men da Kæmpen tog den i Haanden 
gik straks det øverste Stykke af. »Du kan nok ikke skaffe mig en Stav, som 
jeg kan bruge,« sagde han, »men nu vil jeg ikke blive her længere.« 

Han drog saa af Sted og udgav sig for Smedesvend. Nogen Tid efter 
kom han til en Landsby, hvor der boede en Smed, som var en rigtig Gnie-
pind og ikke undte noget Menneske en Smule, men vilde have alting for sin 
egen Mund. Til ham gik Kæmpen ind og spurgte, om han ikke havde Brug 
for en Svend. Smeden saa paa ham og tænkte: »Han ser ud til at være en 
dygtig Karl, som kan slaa ordentlig løs og gøre Nytte for Føden.« Han sagde 
derfor ja og spurgte, hvad han vilde have i Løn. »Jeg vil slet ingen Løn 
have,« svarede han, »men hver fjortende Dag, naar de andre Svende faar 
deres Løn, vil jeg have Lov til at give dig to Slag. Det maa du finde dig i.« 
Den gerrige Smed var henrykt og tænkte, at han kunde spare en Mængde 
Penge. Næste Morgen skulde den fremmede Svend slaa det første Slag, men 
da Smeden bragte en glødende Stang, slog Kæmpen saa haardt paa den, at 
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den gik itu, og Ambolten sank saa dybt ned i Jorden, at man slet ikke kunde 
faa den op igen. Da blev den gerrige Smed vred og sagde: »Dig kan jeg 
ikke bruge, du er altfor voldsom. Hvad vil du have for det ene Slag?« »Jeg 
vil bare have Lov til at give dig et ganske lille Tjat,« svarede Kæmpen, »amdet 
forlanger jeg ikke.« Derpaa gav han ham et Spark, saa han tløj henover fire 
Læs Hø, tog den tykkeste Jernstang, han kunde finde i Smedien, i Haanden 
som en Stok og gik sin Vej. 

O rim m s Eventyr. 1 48 



378 Den unge Kæmpe. 

Da han havde vandret i nogen Tid, kom han til en Avlsgaard og spurgte 
Forvalteren, om han ikke havde Brug for en Forkarl. »Jo, jeg kan jo nok 
bruge en,« svarede Forvalteren, »og du ser jo ud til at være en flink Fyr. 
Hvor meget vil du have om Aaret?« Han svarede igen, at han ikke brød sig 
om nogen Løn. Han vilde kun hvert Aar give ham tre Slag, og det maatle 
han finde sig i. Det var Forpagteren velfornøjet med, for han var ogsaa en 
Gniepind. Næste Morgen skulde de ud i Skoven, og de andre Karle var oppe 
for længe siden, men han laa endnu i Sengen. »Nu maa du se at komme 
op,« raabte en af dem, »vi skal ud i Skoven, og du skal med.« »Gaa I kun,« 
svarede han barsk, »jeg kommer dog alligevel før nogen af Jer andre.« 
Karlen gik nu hen og fortalte Forvalteren, at Forkarlen laa i Sengen endnu 
og vilde ikke med i Skoven. Forvalteren sagde, at de skulde kalde paa ham 
igen og sige, at han skulde spænde for. Men Kæmpen svarede: »Gaa I kun, 
jeg kommer dog først.« Han blev liggende endnu i to Timer, saa kom han 
endelig ud af Fjerene. Saa hentede han to Skovlfuld Ærter oppe paa Loftet, 
kogte Grød og spiste den i Bo og Mag, og da det var besørget, spændte han 
Hestene for og kørte ud i Skoven. . Lige ved Skoven maatte han gennem en 
Hulvej. Han lod først Vognen og Hestene køre igennem og gik saa tilbage, 
rev Træer og Buske op og lavede en Forhugning, saa det var umuligt for 
nogen Hest at komme frem. Da han kom ud til Skoven kom de andre 
kørende med deres belæssede Vogne. »Kør I bare,« sagde han, »jeg kommer 
dog før hjem, end I.« Han kørte et lille Stykke ind i Skoven, rev to af de 
største Træer op, lagde dem paa Vognen og vendte om. Da han kom til 
Forhugningen, holdt de andre der og kunde ikke komme videre. »Der kan 
I se,« sagde han, »hvis I var blevet hos mig, var 1 kommet akkurat ligesaa 
hurtigt hjem, og havde ovenikøbet kunnet sove en Time længere. Han vilde 
nu køre til, men Hestene kunde ikke komme frem. Han spændte dem da 
fra, lagde dem paa Vognen, tog Vognstangen i Haanden og trak det hele saa 
let som en Fjer. »Der kan I bare se, jeg kommer først hjem,« sagde han til 
de andre, da han var sluppet over, og de maatte blive, hvor de var. Da han 
kom ind i Gaarden, tog han del ene Træ i Haanden og sagde til Forvalteren: 
»Er det ikke noget pænt Favnebrænde.« »Det er alligevel en flink Karl,« 
sagde Forvalteren til sin Kone, »selv om han sover længe, kommer han dog 
hjem før de andre.« 

Kæmpen tjente hu et Aar hos Forvalteren, og da det var gaaet, og de 
andre Karle fik deres Penge, sagde han, at nu vilde han ogsaa gerne have 
sin Løn. Men Forvalteren rystede ved Tanken om de Prygl, han skulde have, 
og bad indtrængende, om han maatte slippe fri, han vilde saa hellere selv 
blive Forkarl og lade Karlen blive Forvalter. »Det gaar jeg ikke ind paa,« 
svarede Kæmpen, »jeg er Forkarl, og det vil jeg blive ved med at være, men 
jeg vil have Betingelserne opfyldt.« Forvalteren tilbød at give ham, alt hvad 
han vilde have, men han sagde nej til det altsammen. Forvalteren vidste nu 
slet ikke, hvad han skulde gøre, og bad om fjorten Dages Frist, saa han kunde 
tænke sig om. Det tilstod Forkarlen ham, og Forvalteren kaldte paa alle 
sine Skrivere og sagde, de skulde tænke sig godt om og give ham el Baad. 
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De spekulerede længe, og til sidst sagde de, at intet Menneske var sikker for 
Forkarlen, han slog Folk ihjel, som om de var Fluer. Forvalteren skulde 
befale ham at gaa ned i Brønden og rense den, og naar han var dernede, 
skulde de kaste en Møllesten ned i Hovedet paa ham, saa kom han aldrig 
mer for Dagens Lys. Forvalteren syntes godt om Forslaget, og Forkarlen var 
villig til at gaa ned i Brønden. Da han stod nede paa Bunden, kastede de 
den allerstørste Møllesten derned og tænkte, hans Hovede var knust. »Tag de 
Høns væk,« hørte de ham saa raabe, »de løber og kaster Sand i Øjnene paa 
mig, saa jeg ikke kan se.« Forvalteren lod da, som om han kyste Hønsene bort, 
og da Forkarlen var færdig med sit Arbejde kom han op med Møllestenen 
om Halsen. »Er det ikke et pænt Halsbaand?« sagde han. Han forlangte nu 
sin Løn, men Forvalteren bad om fjorten Dages Betænkningstid. Saa kaldte 
han igen sine Skrivere sammen, og de raadede ham til at sende Karlen ind 
i den forheksede Mølle og male Korn. Endnu aldrig var noget Menneske 
sluppet levende derfra. Forvalteren besluttede at følge Raadet, kaldte paa 
Forkarlen og befalede ham at køre otte Maal Korn hen til Møllen og male 
det om Natten, for de skulde bruge det. Kæmpen gik nu op paa Loftet, 
puttede to Maal i den højre Lomme og to i den venstre, fire tog han over 
Hyggen i en Tværsæk, og saaledes belæsset gik han hen til den fortryllede 
Mølle. Mølleren sagde til ham, at om Dagen kunde han meget godt male 
der, men om Natten var Møllen forhekset, og alle, der var gaaet derind, havde 
ligget døde om Morgenen. »Jeg skal nok slippe helskindet fra det,« svarede 
Kæmpen, »gaa I bare hjem og sov paa Jeres grønne Øre.« Derpaa gik han 
ind i Møllen og rystede Kornet ud. Henimod Klokken elleve gik han ind i 
Stuen og satte sig paa Bænken. Da han havde siddet der i nogen Tid gik 
Døren op og et vældig stort Bord kom spadserende ind. Yin og Steg og 
mange gode Ting kom ind og stillede sig paa det, og det kom altsammen 
alene, der var ingen, som bar det. Stolene Hyttede sig nu sammen om Bordel, 
men der kom ingen Mennesker, indtil han saa en Finger, der brugte Kniv og 
Gaffel og lagde Mad paa en Tallerken, men det var det eneste, han kunde se. 
Da han var sulten, satte han sig til Bords og tog for sig af Retterne. Da 
han var mæt, og de andre ogsaa havde tømt Fadene, hørte han ganske tydeligt, 
at Lysene blev pustet ud, og da der var bælmørkt, mærkede han pludselig et 
Slag midt i Ansigtet. »Hvis der sker saadan noget een Gang til, saa slaar jeg 
igen,« sagde han. Og da han fik endnu et Ørefigen, slog han omkring sig. 
Saadan gik det hele Natten. Han gav igen, hvad han fik, og slog ordentlig 
løs, og ved Daggry hørte det hele op. Da Mølleren var staaet op vilde han 
ind og se til ham og var meget forundret ved at finde ham i Live. »Jeg har 
spist mig mæt,« sagde han, »og saa har jeg faaet Ørefigener, men jeg har 
ogsaa givet igen.« Mølleren var meget glad, for nu var Møllen løst af Trold
dommen, og vilde gerne give ham en Belønning. »Jeg har Penge nok,« sagde 
Forkarlen, tog Melet paa Ryggen og gik hjem og sagde til Forvalteren, at nu 
havde han gjort sit Arbejde og vilde fordre sin Løn. Da Forvalteren hørte 
del blev han angst og bange og gik hvileløs op og ned ad Gulvet mens Sveden 
perlede paa hans Pande. For at faa frisk Luft lukkede han Vinduet op, og 
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inden han fik Tid lil at se sig om, gav Forkarlen ham et Spark, saa han Høj 
ud gennem Vinduet op i Luften, langt bort, saa man ikke kunde øjne ham. 
»Hvis han ikke kommer igen, maa I tage det andet Slag paa Jer,« sagde 
Karlen til Forvalterens Kone. »Nej, jeg kan ikke holde det ud,« raabte hun 
og lukkede det andet Vindue op, for Sveden perlede paa hendes Pande. Da 
gav Kæmpen hende et Spark, saa hun ogsaa fløj op, og da hun var niegel 
lettere end Manden, Høj hun meget højere. »Kom hen til mig,« raabte 
Manden. »Jeg kan ikke,« svarede hun, »kom du hen til mig.« Der svævede 
de rundt i Tutten uden at kunne komme hen til hinanden. Om de flyver 
der endnu, ved jeg ikke, men den unge Kæmpe tog sin Jærnstok og gik videre. 

Den underjordiske. 

er var engang en rig Konge, som havde tre Døtre, og de gik 
hver Dag og spadserede i Slotshaven. Kongen var en stor 
Ynder af smukke Træer, og der var især et, som han holdt 
saa meget af, at han havde sagt, at han vilde ønske den, som 
plukkede et Æble af det, hundrede Favne under Jorden. Om 
Efteraaret blev Æblerne paa Træet saa røde som Blod. De 
tre Prinsesser gik hver Dag hen til Træet for at se, om Vinden 

ikke havde blæst cl Æble ned, men de fandt aldrig noget, og dog var Træet 
saa fuldt, at det var lige ved at knække, og Grenene hang helt ned lil Jorden. 
Den yngste Prinsesse havde frygtelig Lyst til et Æble og sagde til sine Søstre: 
»Far holder alt for meget af os til at ville ønske nogel ondt over os. Del 
er vist kun for fremmede Folks Skyld, han har sagt det.« I det samme 
plukkede hun el riglig stort Æble, hoppede og sprang og sagde: »Smag dog 
engang, jeg har aldrig spist noget saa dejligt.« De to andre Prinsesser tog nu 
ogsaa en Bid af Æblet, og de sank nu alle tre dybt, dybt ned i Jorden, hvor 
hverken Sol eller Stjerner skinnede. 

Ved Middagstid kaldte Kongen paa dem for at de skulde komme til Bords, 
men han kunde ikke finde dem, skønt han ledte i hele Slottet og Haven. 
Han blev meget bedrøvet og lod bekendtgøre, at den, der kunde bringe ham 
hans Døtre igen, skulde faa en af dem til Kone. Mange unge Mænd gik ud 
for at lede efter dem, for alle vilde gerne have en af de tre Prinsesser, som 
var saa smukke og venlige. Blandt andre drog tre Ja^gere af Sted, og da de 
havde redet i otte Dage, kom de til et Slot. Der var mange smukke Sale, 
og i den ene stod der et dækket Bord med dejlig dampende Mad. Men der 
var ikke et Menneske at se i hele Slottet. De ventede nu i en halv Dag. 
Maden blev ved at være varm, og til sidst blev de saa sultne, at de satte sig 
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ned og spiste. De blev nu enige om, at de vilde blive boende paa Slottet. 
De skulde trække Lod om, hvem der skulde blive hjemme, og de to andre 
skulde, drage ud og søge efter Prinsesserne. Loddet traf den ældste, og han 
blev hjemme næste Dag, mens de andre drog af Sted. Ved Middagstid kom 
der en lillebitte Mand og bad om et Stykke Brød. Jægeren skar da en 
Rundtenom af og vilde give ham, men den lille Mand lod det falde og sagde, 
at Jægeren skulde give ham det igen. Men i samme Øjeblik han bukkede 
sig ned, greb den lille Mand ham ved Haarene og gav sig til at slaa løs paa 
ham. Næste Dag maatte den anden blive hjemme, og ham gik det ikke en 
Smule bedre. Da de lo andre kom hjem om Aftenen, sagde den ældste: »Naa, 
hvordan er det gaaet?« »Skidt,« svarede den anden. De beklagede sig nu 
til hinanden, men sagde ikke noget til den yngste, for ham kunde de ikke 
lide, og kaldte ham altid dumme Hans, fordi han ikke havde nogen videre 
Forstand paa Livet. Han blev saa hjemme den tredie Dag, og den lille Mand 
kom igen, bad om et Stykke Brød, lod det falde, og sagde til Jægeren, al 
han skulde give ham det. »Tag det selv op,« sagde Jægeren,- »naar du ikke 
engang gider gøre dig saa megen Ulejlighed for dit daglige Brød, fortjener du 
det saamænd heller ikke.« Den lille Mand blev meget vred og sagde, at han 
skulde gøre det, men Jægeren snappede ham i en Fart og bankede ham godt 
igennem. Manden skreg af fuld Hals og raabte: »Hold op, hold op, saa skal 




