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FØRSTE BOG. 

VIFFERT VENDELBO. 

I . 

Hvorfor Ridder Casper ikke fik en Synder hængt i 
Aalborg- Galge. 

SANKT Dionysii Dag, efter Kristi Byrd 1522, skinnede Efter-
aarssolen ned over Aalborg By, spejlede sig i Fjorden 
og kastede et rødligt Lys hen over Kirkerne og Klostrene, 

som hævede deres Taarne og Stentage op over Borgernes 
smaa og straatakte Huse. Mod Øst saa man Sankta Marias 
gamle Kirke, hvori Sigurd Slemmedegn ligger begraven, lidt 
derfra laa Graabrødrekloster og midt for Algaden Sankt Bu-
dolfs store Kirke, som Aaret iforvejen havde faaet sig to nye 
Klokker. Længer mod Vest laa Helligaandsklostret, og lidt 
udenfor Byen, som dengang endte ved Vesteraa, laa Sankt 
Peders Kirke. Alle syntes de mægtige og overmodige at 
stirre ned paa Slottet, det gamle Aalborghus, som, graat af 
Ælde, forfaldent og ødelagt, rejste sig mod Sønder, omkredset 
af udtørrede, græsbegroede Voldgrave, hvoraf en tjente til 
Reberbane, medens Borgerkonerne havde rejst store Stilladser 
til at blege deres spundne Hørgarn oppe paa Skrænten af den 
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anden. Drengene legede, og Grisene solede sig nede i Dybet 
mellem Rørene. 

Omtrent midt i Algaden, lidt vest for Kirken, laa den
gang Mester Ofte Pylkes Hus, bygget af Ler og hakket Halm 
og Bindingsværk og tækket med Rør eller Lyng, som alle 
Naboernes, blot lidt friskere kalket og forsynet med en stor 
rød og straagul Fane, som stak ud af et Kvistvindue oven
over Porten. Paa Fanen var der afbildet en Hammer, en 
Tang og en Nagle, indfattet af to Laurbærgrene. Sidst i for
rige Uge havde der været Fest i Byen, da flyttede Haand-
værkerne eller Embedsmændene, som de kaldte sig, deres 
Lader og valgte Hr. Offe Pylke til Oldermand for Grov
smedene. Derfor hang Fanen endnu over Porten, Offe syntes, 
den kunde altid tages ind, det skadede ikke, at Folk fik Tid 
til at se, hvad der var sket. Og dog var det hans mindste 
Fortjeneste at være Oldermand. Tre Aar tilforn havde 
Laugsmestrene og Raadmændene valgt ham til Byfoged i 
Aalborg, og det var han vedbleven at være. Efter den Tid 
lejede Offe Pylke en af Brødrene fra St. Jørgens til at gaa 
ham tilhaande ved Bogføring, for han kunde ikke selv skrive. 
Fra samme Tid lod hans Hustru, hver Gang hun gik i Kirke 
eller til Skrifte, to af Læredrengene i deres Søndagsdragt og 
med nye Skjødskind for følge efter sig. Den Ene bar Bonne
bogen, den Anden en Skammel til at knæle paa. Saadan 
gjorde ogsaa Graveren Palle Hyphofs Hustru, da han var 
Byfoged, og man maa holde paa sin Værdighed, mente hun. 

Det var altsaa Sankt Dionysii Dag, som er den 9de Ok
tober, da stod Hr. Offe Pylke ude i Gaarden, i en ulden 
Nattrøje, med en rød strikket Hue paa Hovedet og et stort 
Skjødskind for sig, ifærd med at male sin Vogn lyseblaa og 
brunrød. Foruden ham var der En til beskæftiget med dette 
Arbejde, det var Munken fra Sankt Jørgens, Viffert Vendelbo, 
høj og firskaaren, med et tykt, sort Skæg og forresten be-
kjendt som en tavs og ordknap Person, der passede sin Dont 
og intet udenfor denne. Idag havde Byfogden saaledes delt 
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Arbejdet mellem dem, at han selv udførte det grove, Viffert 
derimod satte de fine Streger til, det var ogsaa ham, som 
malede de tre store Paaskelilier paa Bagsmækken, med By-
fogdens fulde Navn under. Naar han havde arbejdet lidt, 
hvilede han sig og stod imidlertid og betragtede de smukke 
Blomster med stor Selvtilfredshed. 

Byfogden manglede nogen Øvelse i at haandtere Pen
selen, derom vidnede alle de Streger og Pletter, han af Van
vare var kommen til at overstænke sig med. 

Hans Hustru sad paa en Bankeskammel noget borte og 
skrællede mørske Æbler, som hun delte i lire Dele og trak 
paa en Snor, derefter skulde de bringes hen til Bageren for 
at tørres til Vinterbrug. Ovre paa den anden Side af Gaar-
den lyste Ilden ud fra Smedeessen, og regelmæssige Hammer
slag tilkjendegave den Travlhed, som fandt Sted derinde. 

Konen sad og sang til sit Arbejde, Offe Pylke stemmede 
i med, og af og til indblandede Viffert Vendelbo en hæs og 
dyb Bas, som i høj Grad forøgede Mislyden. 

»Nu sang Du igjen falsk, Fatter,« udbrød Fru Pylke. 
»Gjorde jeg det? saa synge vi om igjen,« sagde Offe 

Pylke godmodig og stak sit Ansigt frem under Vognen, hvor 
han laa. »Denne Gang var det forresten ikke mig, men 
Viffert, som tog den falske Tone.«> 

»Var det mig?« raabte Viffert og kastede Penselen ned 
paa Jorden og tilføjede: »Nu vil jeg ikke male mere.« 

»Vist var det ikke Viffert,« ytrede Konen formildende, 
»det var Fatter. Bliv nu bare ved.« Saa sang de igjen: 

»Hans Lønborg red fra Hove i Mulm og \ Blæst, 
Han løftede skjøn Ragnhild bag op paa sin Hest. 

Saa red de ud for Norden og over Heden hen, 
Haus Lønborg kom aldrig mer til I love igjen. 

Saa red de ud i Mosen for Fanerholdt Bro, 
Hans Lønborg og hans Kjæreste, de ride der endnu.« 
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Da de vare komne saa vidt, standsede Offe Pylke plud
seligt og lyttede. 

»Jeg synes det bankede; der er Nogen derude, som 
vil ind.« 

I det samme hørtes tydeligt tre stærke Slag af Ham
meren, som var fastnaglet til Porten. Viffert krøb op paa 
en Savbuk og strakte Hovedet ud over Plankeværket for at 
se, hvem det var, før han lukkede op. Da han kom tilbage 
igjen, sagde han, at der holdt en Rytter ude paa Gaden, 
og at det var en af Hr. Casper Gyldings Folk nede fra 
Tranders. 

Offe Pylke lagde Penselen fra sig, tørrede Hænderne i 
sit Forklæde og smilede tilfreds til sin Hustru. »Nu vil der 
blive noget at tage fat paa i Værkstedet,« sagde han, »gjætter 
jeg ret, saa bringer den Mand mig en Bestilling paa det store 
Rækværk til den gamle Bro ved Prebensaa. Han kunde lige-
saa godt være reden op til Stoffers i Podemestergyden, men 
Alle ville de helst have med mig at bestille. Det er rart 
nok det samme.« 

»Kom og to dit Ansigt først, saadan som Du ser ud,« 
sagde Konen og satte en Spand Vand hen for ham. By-
fogden dukkede Hovedet ned i Vandet og tørrede sig i 
Fruens Forklæde. 

»Det var bravt,« sagde han. »Gaa nu hen og luk op 
for Hans Naades Rytter, lille Viffert, imens tapper Mutter os 
den store Sølvkande fuld af gammel Brunsviger Mumme.« 

»Nu skal Du ikke være for rask med at slaa til,« hvi
skede Konen, idet hun gik op. »Æren kan være god nok, 
men man lever daarligt af den alene. Casper Gylding er en 
holden Mand, han har Raad til at betale det Arbejde, han 
bestiller. Pas paa, hvad Du siger. Jeg staar og lytter inden
for Døren.« 

Den fremmede Rytter trak sin Hest ind igjen nem Porten 
og bandt den ved en Ring i Stolpen. Han var klædt i en 
blaa Kofte, med et bredt, brunt Bælte om Livet, hvori der 
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hang et langt Sværd med blanktpoleret Jernfæste. Paa Ho
vedet havde han en opkrampet Hat med Høgefjer paa Siden. 
Broder Viffert gik foran ham op ad Trappen. 

Da Sendebudet kom ind i Stuen, traf han Byfogden med 
det vaade Haar kæmmet glat ned i Panden, iført en ny, lyse
brun Kofte, kantet med Odderskind og prydet med blanke 
Knapper. Han sad ved et Bord, hvorpaa der laa nogle Bøger 
og en Mængde Brevskaber, som han ivrigt syntes at gjennem-

* 
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læse. En Sølvkande og et Bæger stod paa det ene Hjørne 
af Bordet, og Døren til det næste Værelse blev holdt paa 
Klem. 

»Gudsfred og Goddag, Mester Offe!« raabte Svenden. 
»Er det ikke Eder, som er Byfoged eller saadan Noget her 
i Aalborg?« 

»Det er mig, som er Byfoged paa fjerde Aar,« svarede 
Offe med Selvfølelse, og han syntes at vokse, idet han talte. 
»Kom og sid ned.« Med disse Ord skænkede han i Bægeret. 

»Hvor det er varmt idag,« sagde Svenden, idet han satte 
sig ned paa Bænken hos Byfogden og saa hen til Bægeret. 
»Livagtigt som om det var Sommer endnu.« 

»Det er det,« sagde Offe. »Hvad godt har I ellers at 
bringe?« 

»Mig sender Hans Naade- Ridder Gylding for at bede 
Eder gjøre ham en lille Villighed, det I som Byfoged har 
Raad og Formue til.« 

»En Villighed?« gjentog Offe Pylke og tog betænksomt 
Haanden bort fra Bægeret, som han just vilde sætte hen til 
Svenden. »Hvad mener I med det?« 

»Hr. Gylding lader spørge, om I vil tilstede os at nytte 
Bygalgen til en Synder, som vi skulle se at faa hængt imorgen 
tidlig, om Gud vil.« 

»Hvad for noget!« udbrød Byfogden, synlig skuffet i sit 
glade Haab, »er det Eders Ærinde?« Og nu tømte han selv 
det Bæger, han nylig havde fyldt, men bød ikke Svenden det 
ringeste. 

»Sagen hænger saadan sammen,« vedblev den Anden, 
»at vor egen Galge, som vi havde rejst ude paa Volden, er 
falden ned af Ælde, og nu mente Ridder Casper, at By
galgen for den Sags Skyld kunde gjøre samme Nytte. Han 
skal nok selv besørge den grove Misdæder hængt og ligesaa 
lade ham tage ned igjen, naar han først er afkjølet og den 
Tid kommer.« 
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»Hvad er det for en Misdæder, I taler om?« spurgte 
Oflfe Pylke. 

»Det er den slemme Henning Graabuk fra Tranders, som 
1 vel nok har hørt nævne. I Vinter gik han og fældede Dyr 
nede i vor Skov, og nu forleden har han forgrebet sig paa 
Naadigherrens egen Person, da han tog ham fangen.« Med 
disse Ord rejste Svenden sig op og saa ned i Kanden. Oflfe 
Pylke syntes ikke at lægge Mærke hertil, han sad stille og 
grublede. Af og til skottede han hen mod Døren, som om 
han ventede Hjælp derfra. 

»Ja!« udbrød han endelig, »jeg ser da egentlig intet 
ondt i, at I hænge Eders Misdæder, hvor I finde en Galge, 
jeg tænker opsaa nok, at vores kan bære ham, og jeg holder 
ikke af at gjøre megen Snak af det, nåar man kan vise en 
Mand som Eders Herre en ringe Tjeneste.« 

I det samme blev Døren sagte aabnet, Fru Pylke kom 
tilsyne og rystede heftigt paa Hovedet. Offe var en Mand, 
som besad megen Aandsnærværelse. Da han saa Tegnet fra 
Døren, vedblev han i samme Tone: »Forresten bliver det 
min Sjæl ikke i Bygalgen, I faar Eders Misdæder hængt, den 
er bekostet til vore egne Syndere, og jeg kan ikke gaa hen 
og give mit Minde til noget uden først at have samtalet med 
Borgermester og Raadmænd. Maa jeg bede om Jeres Be-
gjæring skriftlig.« 

Svenden betragtede Byfogden med dyb Forbavselse. 
Han fattede ikke Grunden til dette pludselige Omslag. »Hvad 
skal det betyde?« ytrede han leende. »I siger mig jo Ja og 
Nej tillige. Forresten vil jeg lade Eder vide, at Ridder Casper 
er den Mand, som kan gjengjælde al den Villighed, I viser 
ham, men I maa give mig ren Besked at ride med, min Tid 
er knap. Jeg har ogsaa Ærinde med til Mester Stoffer i 
Podemesterens Gyde. Han skal hjem til os* og tage Maal 
af et nyt Rækværk til vor Bro.« 

Ved denne sidste Ytring var Byfogdens Taalmodighed 
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tilende, han foer op fra Bænken, blodrød i Ansigtet, og ud
brød med en Stemme, som skjælvede af Heftighed: 

»Hvad er det for et Sprog, I vover at føre til mig? 
Tror I, jeg er den Mand, der lukker Øjnene for Ret og Skjel 
og ser paa Gunst og Gave? Hvor kan det falde Eders Herre 
ind, at vi skulde give ham Lov til at hænge sine Kjæltringer 
i vor Galge, paa vor Grund? Aalborg Bymænd have aldrig 
haft andet end Bryderi og Ufred af hans Naboskab. For
gangen Aar lod han sine Kreaturer græsse hele Efteraaret 
nede paa vore Enge og pryglede Markfogden, som vilde for
byde det. Kan I huske i Sommer, da han og hans Kamme
rater ovre fra Klarupgaard og Egense gjorde Gang midt over 
vor Bymark og trampede Kornet ned, fordi de vilde ikke 
fare sønden om og følge Landevejen? Og ham skulde Stadens 
høje Øvrighed være til Behag og Tjeneste, laane Galge til 
hans Misdædere? Det skal aldrig ske!« 

»Ikke det!« sagde Svenden og støttede sig paa sit Sværd. 
»Han laaner Eders Galge alligevel. Det skal I faa at se.« 

Offe Pylke glemte i dette Øjeblik aldeles sin Værdighed, 
det var ikke længer Byfogden, men Smeden, der forberedte 
sit Svar. Tillykke aabnedes i det samme Døren, og Broder 
Viffert viste sig i den. Han gik hen til Svenden, lagde sin 
Haand paa hans Skulder og sagde: 

»Hvad er det for en højrøstet Snak, Du staar her og 
fører i Byfogdens Hus. Har Du ikke faaet Besked paa dit 
Ærinde ?« 

Svenden traadte et Skridt tilbage for denne kæmpestore 
Skikkelse, som, indhyllet i en opkiltet Munkekutte, havde 
stillet sig foran ham. 

»Jeg har vel faaet Besked,« svarede han og traadte endnu 
et Skridt tilbage, »men jeg tror knap, at Ridder Casper vil 
lade sig nøje dermed.« 

»Det maa Ridder Casper om,« svarede Byfogden, som 
modig havde stillet sig bag Viffert med knejsende Hoved og 
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begge Hænder i Koftelommen. »Gaa nu din Vej, hvis Du 
ønsker at fare i Fred.« 

Svenden gik, men da han kom til Døren, vendte han sig 
om og sagde: 

»Hvis Casper Gylding kommer ridende imorgen tidlig 
med ti væbnede Ryttere og dog gjør, hvad han synes bedst 
om, hvad vil Byfogden saa sige?« 

»Det skal Casper Gylding faa at vide imorgen,« svarede 
Viffert Vendelbo. Dermed gik Svenden. Fru Pylke kom 
ind og tog Plads hos Byfogden og Viffert paa Bænken, de 
tømte Kanden med den gode Brunsviger Mumme og sam
talede imedens om det foregaaende Optrin. 

2. 

Hvad der skete under Galgen. 

Næste Formiddag, lidt før Middag, red en Skare Ryttere 
op over Engene fra Tranders ud mod Pynten, som Lim
fjorden danner, før den bugter sig imod Nordost forbi Aal
borg. Yderst paa denne Pynt laa en Høj, og paa Højen 
viste sig en gammel, faldefærdig" Galge, sammentømret af to 
opretstaaende Stolper, hvorover der var lagt en Tværbjælke. 
I Spidsen af Skaren, der var væbnet med Spyd og dragne 
Sværd, red en lang og mager Mand med rødligt Haar og 
Skæg, iført en Halvrustning, under hvilken hans gulbrune 
Læderkøllert kom tilsyne. Det var Hr. Casper Gylding og 
hans Mænd, som kom for at hænge deres Synder i Byens 
Galge. 

Den Ulykkelige gik imellem to at de sidste Ryttere i 
Skaren, hans Fødder vare blottede, Hænderne bundne bag 
paa Ryggen, og fra Armene gik et Reb til hver af de to 
Ryttere, som førte ham. Et tykt Haar faldt ned over Panden, 
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bagtil kort afklippet, da kun de Fribaarne havde Ret til at 
bære langt Haar. lians Ansigt bar Præg af en Kløgt og 
Snildhed, som ellers ikke var hans Stand egen, dets mest 
paafaldende Udtryk i dette Øjeblik var dog sørgmodigt og 
lidende. Han kastede sit Blik op i den blaa Luft, Stære og 
Krager fløj omkring i store Flokke langs med Fjorden. 
Græsset var endnu grønt og frodigt paa Engen, Solen skin
nede, Lærken kvidrede, det var en altfor smuk Dag til at dø 
paa, men Synderen saa intet Tegn til Frelse, hans strenge 
Dommer red tavs og ubønhørlig foran ham. Ude paa Pynten 
kom allerede Højen tilsyne, og over dens Top rejste Galgen 
sig mørk og truende. 

Sidst i Skaren, et Stykke borte fra de Øvrige, red en 
lille, krumbøjet Skikkelse paa en gammel Hest. Han vat-
klædt i et Par Skindbukser og en graa Vadmelskofte. Om
kring Skulderen havde han et langt Stykke Reb og paa Ho
vedet en laaden Hue af Katteskind. Det var Mestermanden. 

Af og til vendte Henning Hovedet tilbage mod den Vej, 
de kom fra, da mødte hans Blik en Kvinde, som med frem
strakte Arme og i hurtigt Løb søgte at indhente Skaren. 
Det var Vildttyvens Hustru, hun havde nylig knælet foran 
Toget med sine to smaa Børn ved Siden og anraabt 
Hr. Casper Gylding om Naade. Ridderen rystede paa Hovedet, 
svarede ikke og red bort i et saa hurtigt Trav, som hans 
Ryttere kunde slæbe deres Offer efter sig. Konen stod lidt 
og saa efter dem; hun slog sit Blik op mod Himlen, som 
om hun derfra søgte den Naade, hun ikke kunde finde paa 
Jorden. Lidt efter lod hun det ældste Beirn blive staaende 
paa Vejen, tog det yngste paa Armen og løb efter Skaren; 
der var kun saa kort en Vej tilbage for hendes Haab, hun 
vilde endnu engang forsøge at bede om Naade, men Rytterne 
rede hurtigt til, Afstanden mellem dem og hende blev be
standig større. Da hun mærkede dette, lagde hun sit lille 
Barn ned i Græsset paa Grøftekanten, tog sine Træsko af og 
løb nu ned over Engen med gispende Bryst og med udslagne 
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Haar, idet hun af og til udstødte høje Raab om Naade. Ingen 
gav Agt paa hende undtagen Manden, ethvert af disse bøn
lige Skrig gav Gjenlyd i hans Øren, han saa tilbage, hans 
Læber mumlede nogle uforstaaelige Ord, han prøvede paa at 
gaa lidt langsommere, men Rytterne rykkede i Rebene og 
droge ham med sig, han maatte følge de Andre. 

Da de kom nærmere til Højen, saa Casper Gylding til 
stor Forbavselse, at der var rejst en lang Stige op til den 
ene af Galgens Stolper, paa Stigen stod en Mand, ifærd med 
at drive Naglerne ud af Tværbjælken. Idet Rytterne holdt 
stille nedenfor Højen, standsede han med sit Arbejde, saa 
lidt ned paa dem og smilede, derpaa begyndte han at hamre 
løs igjen. Casper Gylding steg af Hesten. Højen var for 
stejl til, at man kunde ride op ad den, han kaldte paa Manden 
og sagde: 

»Hvad Djævlen er det, Du bestiller der?« 
»Ja, det maa naadige Herre nok spørge om,« sagde 

Manden med et spottende Smil. »Jeg er saamænd ellers 
ved at brække Tværbjælken ned af vor Bygalge.« 

»Hvad skal det betyde?« 
»Jeg skal ikke sige det for vist,« svarede Tømmermanden, 

»men imorges tidlig, da det ringede til første Bøn, kom Mester 
Pylke hjem til mig og tilsagde mig, at jeg skulde gaa ud og 
skaffe ham den Bjælke ned, saa betimeligt ske kunde. Jeg 
er nu Gudskelov ikke den Mand, som selv behøver at tage 
fat med; jeg har Folk nok til at arbejde for mig, jeg har haft 
Oldermandsfanen over min Dør to Gange, og jeg kunde for 
den Sags Skyld være ligesaa god en Byfoged som Mester 
Pylke, om jeg vilde have spenderet ligesaa meget for at blive 
det; men da jeg saa ved Arbejdstid giver mine Svende Be
sked om at gaa herud, var der Ingen, der turde tage den 
Gjerning paa sig, formedelst det, at arbejde paa en Galge, 
gjør en Mand uærlig, indtil den høje Øvrighed først har lagt 
Haand og Værktøj paa den. Saa maatte jeg selv afsted, for 
det var min Bedstefader, som rejste Galgen, og dengang 
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gjorde Aalborg Borgermester det første Slag med Bindøksen, 
saa jeg tænker, sligt ikke har noget at sige.« 

»Det tænker jeg ikke heller,« svarede Casper Gylding, 

»og naar jeg nu giver Dig otte Skilling lybsk, saa tager Du 
din Økse paa Nakken og lader være med et rive den Tvær
bjælke ned, til jeg faar hængt min Gavtyv, som Du ser i 
Baand og Bast dernede mellem Rytterne.« 



^- . 

T R A N E N S VARSEL 13 

»Nej, det gaar ikke, Naadigherre!« sagde Tømmermanden, 
»jeg har faaet min Befaling, og den maa jeg lystre.« 

»Men hvis jeg nu jager Dig herfra med Magt,« sagde 
Gylding, »hvad saa?« 

»Saa gaar det alligevel ikke,« sagde Tømmermanden 
med et listigt Smil, »for da jeg nok tænkte mig, at saadan 
noget kunde ske, savede jeg straks Tværbjælken over paa 
tre Steder, før I kom, saa Eders Gavtyv vil dratte ned, 
inden Vejret gaar fra ham. Se blot selv efter! Mit Arbejde 
er fuldbragt for længe siden, jeg stod bare og hamrede 
Naglerne ud deroppe for at have noget at bestille, mens jeg 
ventede at erfare, hvad I havde isinde.« 

»Godt!« sagde Gylding, »hænges skal han nu alligevel. 
Kan det ikke ske paa Tværbjælken, saa klynge vi ham op 
paa en af Stolperne.« 

»Det er heller ikke saa vel betænkt, som det kunde 
være,« svarede Tømmermanden med uforstyrret Ro, »for 
naar Eders Naade gaar hen og ser nøjere efter, vil I finde 
et Stykke skrevet Papir slaget op paa den ene Stolpe; jeg 
har ikke selv læst det, for det er sært utydeligt skrevet, 
men Raadstuetjeneren, som kom løbende herud ved Frokost
tid og slog det op, sagde, at det var fra Lehnsmanden inde 
i Aalborg, Hr. Axel Gjø, og at det var et Forbud mod, at 
Nogen maatte nytte Byens Galge.« 

Casper Gylding læste Skriften og overbeviste sig om, 
at det forholdt sig som Manden sagde. Han stod lidt og 
grundede herover. Offe Fylke var kommen ham i Forkjøbet 
i enhver Henseende. Imidlertid vedblev den listige Tømmer
mand : 

»Jeg kan se, hvad Eders Naade tænker. I mener, som 
jeg, at Fanden skulde tigge Aalborg Byfolk om Lov til at 
laane Galge af dem, det maa jeg i alle Maader give saa 
mægtig en Herre Ret i. Jager det med at faa den stakkels 
Synder aflivet, saa lad en af Eders Mænd slaa ham for 
Panden; kan det derimod vente lidt, saa laver jeg Eder en 
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Galge, nok saa strunk og saa god som denne, og den skal 
være tømret sammen og rejst og staa paa Pletten nede paa 
Naadigherrens Grændseskjel ved Tranders, naar Solen imorgen 
tidlig lyser over Stedet.« 

»Er det et Ord?« sagde Casper Gylding. »Jeg tænkte 
virkelig noget nær paa det samme.« 

»Vidste jeg det ikke nok?« vedblev Tømmermanden. 



TRANENS VARSEL *5 

»Hvad jeg har sagt, staar jeg ved, Galgen skal være paa 
Pletten imorgen tidlig.« 

»Nede ved Utterup Mose, hvor den store Hedningsten 
ligger.« 

»Hvor den store Hedningsten ligger,« gjentog Tømmer
manden. »Jo, jeg kjender Stedet, den skal blive saa forsvar
lig og net, at hver en Gavtyv vil gjøre sig en Fornøjelse af 
»at hænge i den. Det kan I lide paa.« 

»Saa vil vi vente til imorgen tidlig,« sagde Casper Gyl
ding og gik ned til sine Folk. 

Rytterne vare under denne Samtale stegne af deres Heste, 
Synderen laa paa Jorden, hans Hustru ved hans Side. Hun 
havde slynget sine Arme om hans Hals og saa ham ind i 
Øjnene, medens de talte sammen saa sagte, at Ingen kunde 
høre dem. Da Ridderen kom ned fra Højen, ilede hun hen 
til ham, kastede sig ned for hans Fødder, strakte Armene 
ivejret og bad atter om Naade, for Guds Skyld, for Jomfru 
Marias Skyld, for hendes Søns Skyld. Den Ulykkelige havde 
dog ikke gjort andet end fældet et Stykke Vildt, og det var 
Nød og Hunger, som fristede ham dertil. Men Ridderen 
rystede paa Hovedet. I dette Øjeblik fandt hendes Bønner 
endnu mindre Indgang hos ham, fordi han var opbragt over 
at maatte bøje sig for Byfogdens Villie. Der var ingen Frelse, 
ingen Naade at finde. 

»lian skal faa Lov til at trække Vejret til imorgen tid
lig,« sagde Hr. Casper Gylding. »Saa ikke mere.« Dermed 
rede de tilbage over Engene hjem til Tranders. 

3-
Broder og- Søster. 

Casper Gylding boede en halv Mil sydøst for Aalborg, 
i Nærheden af den gamle Filsted Lade, som dengang hørte 
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til Slottet. Det var en temmelig uanselig Gaard, som man 
nu forgæves vil søge efter, den er forsvunden, og en Landsby 
af samme Navn har rejst sig paa dens Ruiner. Vaanings-
huset var bygget af Graasten, med smaa, uregelmæssige Vin
duer, og omgivet med en bred Grav, paa hvis modsatte Side 
en Række forvoksede Piletræer strakte sig. Mod Sønder 
ragede et firkantet Taarn op over den øvrige Bygning, dannet 
af Bindingsværk og forsynet med en Vægtergang, som gik 
langs med Muren, hvor Taget begyndte. Paa denne Gaard 
havde Casper Gylding og hans Slægt boet i mange Aar, 
Stedet var gaaet i Arv fra Fader til Søn, uden at Nogen af 
dem havde efterladt sig andet Minde end en Ligsteen oppe 
i Kirken, hvorpaa deres Navn, Fødselsdag og Dødsaar med 
stor Nøjagtighed var indhugget; om dem Alle nævnede man 
endnu to Egenskaber, som ikke stod at læse paa Stenen: de 
vare ansete for de vældigste Rævejægere og de mest ubøje
lige Herrer mod deres Undergivne i hele Himmersyssel. 
Casper var det næstsidste mandlige Afkom af Stammen, 
han havde arvet sine Forfædres Slægtregister og deres 
Synder. 

I lang Tid havde Herskabet paa Tranders kun bestaaet 
af to Personer, Ridderen og hans Søster, Fru Mette. Den 
Sidste var en ældre Dame, som aldrig kom tilsyne udenfor 
Gaarden, undtagen de fire Gange om Aaret, hun red op til 
vor Frue Kirke i Aalborg for at skrifte. Nogle Aar før 
denne Historie begynder, var der kommen endnu en tredje 
Person til Gaarden, en ung Pige ved Navn Gerda. »En 
Slægtning af os,« sagde Hr. Gylding, »som vi ville gjøre det 
gode, vi kunne, siden der ikke er givet hende bedre Vilkaar.« 
Videre udlod han sig sjældent, men dermed lod den alminde
lige Videlyst sig ikke nøje. Gerdas Nærværelse bevirkede 
efterhaanden en fuldkommen Forandring i de fleste Forhold 
paa Tranders. Hun vedblev ogsaa at være en Gjenstand for 
Naboernes særdeles Opmærksomhed. Velunderrettede fortalte 
omsider følgende: 
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Casper Gyldings Svigerinde havde været gift med den 
ulykkelige Povl Laxmand, hvis Historie Alverden kjender. 
Han var Rigshofmester under Kong Hans og gik paa de hel
lige titusinde Ridderes Dag 1502 fra Kjøbenhavns Slot ned 
over Højbro. Midt paa Broen kom to Adelsmænd ham 
imøde, den Ene var Hr. Ebbe Strangesøn, den Anden Bjørn 
Andersøn. De havde siddet og ventet længe efter ham 
under et Bislag i Højbrostræde. Da de mødtes, tog Hr. Ebbe 
Baretten af, og idet Rigshofmesteren vilde gjengjælde hans 
Hilsen, stak Ebbe ham sin Daggert i Brystet, Bjørn Andersøn 
gjennemborede ham i samme Øjeblik med sin Kaarde. Der
efter kastede de den endnu levende Rigshofmester ned fra 
Broen i Stranden og sagde: »Du hedder Laxmand, løb nu i 
Vandet, som din Art er.« Mordet vakte megen Opsigt, man 
troede overalt, at Kong Hans ikke havde været uvidende 
derom, at han maaske endogsaa havde nogen Skyld deri, en 
Paastand, som i det mindste aldrig senere er bleven gjen-
dreven, og Kongen bevarede ogsaa Laxmand længe i sin 
Erindring. Han døde med hans Navn paa Læberne. Mand-
clraberne gik længe uantastede omkring i Byen, der blev 
anlagt Sag, ikke mod dem, men mod den Dræbte. Kammer
retten dømte ham for at have staaet i Forbund med Landets 
Fjender og lod hans uhyre Rigdomme inddrage under Kronen. 
Hans Hustru flygtede og skjulte sig paa Sandholt, en af de 
konfiskerede Gaarde i Fyen, som senere blev given den 
ulykkelige Familie tilbage. 

Laxmand havde kort før sin Død skikket Bud til Tran-
ders efter Svogeren; hvad han vilde ham, fik aldrig Nogen 
at vide, men Dagen efter Mordet fragtede Casper Gylding 
et Skib og forlod skyndsomst Kjøbenhavn. Han bragte et 
tungt og hemmelighedsfuldt lille Skrin med sig, som ved 
Nattetid, da Skibet naaede op i Fjorden udenfor Klarup-
gaard, blev landsat tilligemed Ridderen og bragt hjem til 
Tranders. 

Nogle Aar efter kom Gerda til Gaarden, hun var Povl 
Carit Etlar: Tranens Varsel. 2 
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Laxmands Datter, det fortalte i det mindste et Rygte, skjøndt 
hun ikke lod sig kalde ved Faderens Navn. Hendes Nær
værelse øvede en mægtig Virkning paa Broder og Søster. 
Det var, som om hun bragte nyt Blod i deres gamle Aarer. 
Især var denne Virkning synlig paa Ridder Casper; han af
lagde sine gamle Vaner, drak ikke mere, svor ikke mere, 
klædte sig med større Omhu, følte ikke mere Tilbøjelighed 
til Jagten, red sjælden til Marked eller til sine Venners For
samlinger, sad hjemme paa Tranders i Gerdas Selskab, be
skæftigede sig mere med hende end med nogen Anden og 
omgav hende med fiere og større Opmærksomheder, end hun 
egentlig selv syntes at sætte Pris paa. Hun havde sin egen 
Ridehest, hendes Værelse var det smukkeste paa Gaarden, 
ombygget efter hendes egen Smag, betrukket med et nyt 
Lædertapet med forgyldte Snirkler, som Casper med stor 
Bekostning havde forskrevet fra Holland, det var desuden 
smykket med et yndigt lille Billede af Glas, der engang 
havde tjent som Kirkerude og forestillede den hellige Jomfru 
med en lyseblaa Due paa den ene Side og en lang Liliekvist 
paa den anden. Hvad skulde hun vel kunne ønske mere? 

Men Ridderen lod det ikke bero derved. Forgangen 
Aar, da Kongen rejste til Viborg for at lade sig hylde, og 
Casper Gylding ogsaa drog til Tinge, havde han kjøbt en 
ny Brokades Klædning til hende og en Barret af mørkerødt 
Fløjel med en lang Fjer af samme Farve, der ligesom Hek
tors Hjelmbusk vældigt nikkede foroven. Baretten gjorde en 
udmærket Virkning til hendes bølgende, blaaligsorte Haar, 
til dette fine, ungdommelige Ansigt, hvorfra der lyste to store, 
straalende Øjne og et Smil, som syntes at fortælle Enhver, 
hvor herlig hun fandt hele Verden omkring sig. Der var kun 
een Mening om hende, hun blev nævnet som den smukkeste 
Adelsdame paa hele Tinget. Fru Mette rystede paa Hove
det til hendes Broders Besynderligheder, hun forestillede ham 
det urigtige i den overdrevne Pragt, hvormed han omgav 
den unge Pige, en Overdaadighed, som dannede en paa-
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faldende Modsætning til deres tidligere tarvelige Liv og til 
den Sparsommelighed, Fruen efterhaanden havde vidst at 
indføre i deres øvrige Udgifter. Casper smilede og tav, han 
havde kun Sands for den unge Piges Ønsker; dem, hun ikke 
udtalte, gjættede han sig til, han udstrøede sine Velsignelser 
med rund Haand, og Erkjendelsen heraf kunde saa meget 
mindre tabe sig hos Gerda, som Fru Mette ikke undlod 
jævnlig at huske hende paa Broderens Gaver. 

Aftenen efter Ridderens Forsøg paa at faa Henning Graa-
buk hængt sad han og Fru Mette i Borgstuen paa Tranders. 
Gerda havde læst Aftenbønnen og var gaaet til Ro. Fru 
Mette sad med en Række Tal foran sig paa Bordet og havde 
et stort Hovedbrud med at regne dem sammen. Casper sad 
paa en Bænk foran Kaminen, i hvis Aabning der brændte 
et vældigt Stykke Bøgetræ; Ridderens Vams var knappet 
op, hans Hoved bøjet ned mod Brystet, hans dybe og lang
trukne Aandedrag tilkjendegav en tryg og rolig Søvn. Efter 
at Fru Mette havde siddet en Stund, slukkede hun først det 
ene af de to Lys, som stode loran hende, og saa hen til 
Broderen, om han lagde Mærke dertil. Da Casper vedblev 
at sove, tog hun en Lyspind op af Lommen, tændte den og 
slukkede dernæst ogsaa det andet; nu sad hun længe og 
regnede ivrigt og skrev op og talte paa Fingrene under 
Skinnet af Lyspinden. 

»Sover Du, Casper?« udbrød hun endelig. 
»Nej, jeg sidder og tænker,« svarede Ridderen. 
»Naar man trækker to Snese Æg og fem fra halvellevte 

Snes, hvor mange skal jeg saa,have tilbage? Kan Du regne 
det ud?« 

Casper sad lidt og betænkte sig, før han nævnede Sum
men. Fru Mette kastede Kridtet hen ad Bordet. 

»Saa har hun bedraget mig, den skjændige Møllerkone!« 
raabte hun heftig. »Jeg tænkte det nok. Jeg mangler tre 
Æg. Det er anden Gang, det sker.« 

Casper mumlede nogle uforstaaelige Ord, han var alle-




