
SFA-89  2013

Victor Hugo

Klokkeren fra
Notre Dame



ESMERALDA 
ELLER 

VOR FRUE KIRKE I PARIS 

AF 

VICTOR HUGO 

KØBENHAVN 
FRANTZ CHRISTTREUS BOGTRYKKERI 

1909. 



F ør s t e Bo g. 

Første Kapitel. 
Den store Sal. 

Det er henved firehundrede Aar siden, at Pariser
ne en Dag blev vækkede ved Lyden af alle Sta

dens Klokker, der paa en Gang lod sig høre i alle 
Stadens tre Dele: la Cifé , l ' U n i v e r s i t e og la 
V i l l e . Det var den 6te Januar 1842, neppe to 
Dage efter at en Kavalkade af flamske Ambassadører, 
der havde det Hverv at afslutte Ægteskabet mel
lem Dauphinen og Marguerite af Flandern, havde 
holdt sit Indtog i Byen til liden Glæde for Kardina
len af Bourbon, som imidlertid, for at behage Kon
gen, paa en forekommende Maade havde maattet 
modtage denne Skare af uslebne flamske Borger
mestre og Raadmænd. — Det er imidlertid ikke An
komsten af disse Ambassadører, der den 6te Januar 
satte hele Paris i Bevægelse. Nej! det, der den Dag 
bragte hele Befolkningen paa Benene, som Johan af 
Troyas siger, det var den dobbelte Art af Højtide
lighed, der fra Arilds Tid havde været ved den 6te 
Januar, nemlig at den baade var Helligtrekongers
dag og »Narrenes Fest.« — Paa denne Dag skulde 
der antændes en Glædesild paa Grevepladsen, der 
skulde plantes et Maj træ ved Kapellet Braque, og 
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der skulde spilles et saakaldt Mysterium paa Raad
huset. — Forkyndelsen af alle disse Festligheder 
havde allerede den foregaaende Dag fundet Sted un
der Trompetfanfarer paa alle Stadens Torve og Ga
der ved Politimesterens Folk, der var iført smukke 
Vaabenkjoler af violet Kamelot med store hvide Kors 
paa Brystet. — Alle Huse og Butikker i Staden var 
lukket, og store Skarer af Borgere og Borgerkoner 
strømmede hen til et af de tre forannævnte Steder. 
Nogle vilde se Glædesbaalet, andre Majtræet, atter 
andre Opførelsen af Mysteriet; men til Ære for den 
Tids »Drivere« maa det anføres, at de allerfleste 
strømmede hen til Glædesilden og Komedien. Kun 
yderst faa havde Lyst til at betragte det sygelige 
Maj træ, der under den barske Januarhimmel skulde 
plantes paa Kirkegaarden ved Kapellet Braque. De 
allerfleste samledes i Indgangene til Raadhuspladsen, 
fordi man vidste, at de flamske Gesandter, der et 
Par Dage iforvejen var kommen til Staden, havde i 
Sinde at være til Stede ved Opførelsen af Mysteriet 
og ved Valget af Narrepaven, hvilket ligeledes skulde 
gaa for sig i den store Sal. 

Det var ingen let Sag at trænge sig ind i denne 
Sal paa hin Dag. Pladsen foran Raadhuset ligne
de, saa fuld af Mennesker som den var, et oprørt 
Hav, i hvilket 5 eller 6 Gader som lige saa mange 
Floder uafbrudt udgød nye Bølger af Hoveder. Lige 
som et Vandfald udsendte Raadhusets store Trappe 
uophørlig nye Strømme. Skrigene og Latteren fra 
disse Tusinder af Mennesker gjorde en umaadelig 
Støj. I Dørene, i Vinduerne, i Loftslugerne, paa Ta
gene saa man Tusinder af skikkelige Borgere, der 
derfra betragtede Raadhuset og Menneskevrimlen og 
ikke forlangte mere; thi mange Parisere er tilfredse 
med at se det Skuespil, som opføres af Tilskuerne, 
og det er for dem allerede noget meget mærkvær-
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digt at se en Mur, bagved hvilken der foregaar et 
eller andet. 

Men lad os nærmere undersøge, hvad man havde 
faaet at se, naar man paa hin Dag havde været saa 
heldig at slippe ind i den store Sal. Denne bestod af 
et umaadeligt Paralellogram med hvælvet Loft, der 
var prydet med kunstigt Billedhuggerarbejde, malel 
himmelblaat og besaaet med gyldne Lillier. Under 
sine Fødder vilde man have faaet et Gulv af hvide 
og sorte Marmorfliser, der var lagt som Tavlene paa 
et Dambrædt. Midt i Salen stod i en Række syv 
uhyre Piller, der tjente til Støtte for den dobbelte 
Hvælving. Rundt omkring de fire første Piller var 
der rejst Butikker fulde af Glassager og Staal varer. 
Omkring de tre sidste stod der nogle store Egebænke, 
der var slidt ganske spejlblanke af de Procederendes 
Klæder. Langs med Væggene rundt om hele Salen 
mellem Gangene og Pillerne vilde man have set den 
uendelige Række af Billeder af alle de franske Kon
ger lige fra Faramond; de uvirksomme med hængende 
Arme og nedslagne Øjne, de kække og krigsvante 
med Hoved og Arme dristigt opløftede mod Himlen. 

De lange hvælvede Vinduer var forsynet med 
Ruder af tusinde Farver; de brede Indgange til Salen 
og de høje Døre var prydet med det fineste Billed
huggerarbejde. Det hele, Hvælvinger, Piller, Mure. 
Døre og Statuer, var paa det prægtigste fra øverst 
til nederst malet blaat og prydet med en Forgyldning, 
der rigtignok i Tidens Løb var falmet en Smule. — 
I den ene Ende af denne uhyre Sal stod det be
rømte Bord af et eneste Stykke Marmor, saa langt. 
saa bredt og saa tykt, at man aldrig har set noget 
lignende, som de gamle Beretninger udtrykke sig. 
I den andenEnde var der et Kapel, hvor Ludvig den 
Ellevte havde ladet sig afbilde paa Knæ for den 
hellige Jomfru, og hvorhen han havde ladet bringe 
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Statuer af Karl den Store og den hellige Ludvig, to 
Helgener, til hvis Indflydelse i Himlen han havde 
megen Tiltro, eftersom de havde været Konger i 
Frankrig. Midt i Salen ligeover for Hoveddøren saa 
man en Forhøjning bedækket med Guldbrokade og 
støttende sig til Muren, og til hvilken der var an
bragt en særegen Indgang ved Hjælp af et Vindu ud 
til en smal Gang. Gennem den ventede maff de 
flamske Gesandter og andre fornemme Personer, der 
var indbudt til Forestillingen. Denne skulde efter 
Sædvane opføres paa det store Marmorbord, der 
om Morgenen var blevet sat i Stand derlil og ind
rettet til Teater. Ved hvert af Bordets fire Hjørner 
stod der en Politisergent. — — 

Først naar Raadhusets store Ur om Middagen 
slog tolv, skulde Forestillingen begynde. Det var 
noget sent for en teatralsk Forestilling, men man 
havde maattet tage Hensyn til de flamske Gesandter, 

Folkemængden havde imidlertid forsamlet sig 
tidligt om Morgenen; ja der var endog nogle af 
disse Folk, der for at faa en god Plads, havde tilbragt 
hele Natten paa Stedet. Trængselen voksede med 
hvert Øjeblik, og Folk forsøgte at skaffe sig Plads 
hvor det blot nogenlunde var muligt. Utaalmodig-
heden og Misfornøjelsen tiltog med Trængselen. Maa 
hørte ikke andet end Klager og Forbandelser over 
de Flamske, Stadshauptmanden, Politimesteren, Kar
dinalen iaf Burbon, Madame Marguerite af Østrig. 
Politibetjentene, Kulden, det slette Vejr, Erkebispsn 
af Paris, Narrepaven, de lukkede Døre og de aabne 
Vinduer — altsammen til uendelig Morskab for en 
Mængde Skoledrenge og Tjenere, der spottede over 
disse Yttringer af Misfornøjelse og ved deres Spydig-
digheder bidrog til at forværre Folks slette Humør. 
— — — Der var blandt andre en Flok af disse 
Smaadjævle, som, efter at have slaaet Ruderne i 



et Vindu ind, dristigt klatrede op paa Gesimsen og 
herfra udslyngede deres Spottegloser til alle Sider 
saavel ind i Salen som ud paa Pladsen. Af deres 
spottende Bemærkninger og skraldende Latter var 
det let at mærke, at de ikke delte den almindelige 
Kedsomhed og Træthed, men at de meget vel for
stod at more sig over den Forestilling, som allerede 
opførtes omkring dem, hvorfor de med saa megen 
større Taalmodighed kunde finde sig i at vente no
gen Tid paa det egentlige Skuespils Opførelse. Blandt 
dem alle udmærkede sig især en lille Student med 
et ondskabsfuldt Ansigt, ved Navn J o h a n n e s 
T r o l l o d u M o u l i n . Deres Munterhed tiltog 
med hvert Minut og naaede Højdepunktet, da en 
Procession af Universitetets Embedsmænd med Rek
toren i Spidsen begav sig over Pladsen for at hilse 
paa de flamske Gesandter. 

Spottende Bemærkninger hørtes nu fra alle Sider, 
og Rektoren var den, hvem det mest gik ud over. 
— Endelig slog Klokken tolv. Larmen holdt op, men 
et Øjeblik efter begyndte der igen en almindelig Be
vægelse af Fødder og Hoveder; man hostede og 
rømmede sig. Enhver søgte at skaffe sig en saa god 
Plads som muligt. Derpaa indtraadte en dyb Tavs
hed. Alle Halse var fremstrakte, alle Munde aabne. 
alle Blik var rettede imod Marmorbordet. — Intet 
viste sig der. — De fire Politibetjente stod der endnu 
rolige og ubevægelige som Statuer. Alles Øjne vendte 
sig mod Forhøjningen, der var bestemt for de flam
ske Gesandter. Døren forblev lukket og Forhøjningen 
tom. Fra om Morgenen af havde Mængden ventet paa 
tre Ting: Middag, de flamske Gesandter og Opførelsen 
af Mysteriet. Kun Middagen var kommen. 

Det var i Sandhed for meget! — Man ventede 
en, to, tre, fem Minutter, et Kvarter; der viste sig 
ikke noget. Forhøjningen forblev tom, Teatret stumt. 
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— Ulaalmodigheden blev nu til Vrede. Forbitrede 
Bemærkninger hørtes, rigtignok endnu kun halv højt. 
Uvejret truede endnu kun med at bryde løs. Da gav 
Johan du Moulin Signalet. 

»Mysteriet! Fanden i Vold med de Flamske!« 
raabte han med sine Lungers fulde Kraft. — Mængden 
klappede i Hænderne. — »Mysteriet!« gentog den — 
»Fanden i Vold med Flandern!« — »Vi vil have 
Mysteriet straks,« gentog Johan du Moulin — »eller 
vi hænger Politimesteren.« — »Bravo,« skreg Mæng
den — »lad os gøre Begyndelsen med hans fire Be
tjente!« 

Herpaa fulgte et almindeligt Bifaldsraab: de fire 
arme Djævle blegnede og saa paa hverandre. Mæng
den bevægede sig hen imod dem; de saa allerede den 
Træbalustrade, der adskilte dem fra Menneskemassen, 
bøje sig under dennes Tryk. Øjeblikket var kritisk. 

»Fremad!« raabte man fra alle Sider. — I dette 
Øjeblik gik Døren til Scenen pludselig op, og ind 
traadte en Person, hvis blotte Udseende forandrede 
Mængdens Vrede til Nysgerrighed. — »Stille! stille!« 
raabte man. Personen, der ikke var synderlig vel 
tilmode, nærmede sig skælvende som et Espeløv — 
bukkede dybt for Forsamlingen og begyndte, da 
Larmen var ophørt, saaledes: »Mine Herrer og Da
mer, Borgere og Borgerinder! Vi skulle have den 
Ære at opføre for Hs. Eminence Kardinalen et meget 
smukt moralsk Stykke, der har den Titel: D e n 
h e l l i g e J o m f r u M a r i e s g o d e Dom.« Det 
er mig, som spiller Jupiter. Hans Eminence ledsager 
i dette Øjeblik Hans Højhed, Hertugen af Østrigs 
Gesandtskab, der er blevet forsinket ved at høre paa 
den Tale, som Universitetets Rektor holder. Saa 
snart Hans Eminence Kardinalen er kommen, vil vi 
begynde.« —! — Det er sikkert, at kun Jupiters 
Mellemkomst frelste de fire ulykkelige Politibetjente. 
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løvrigt var ogsaa den samme Jupiters Kostume meget 
pragtfuldt og havde i en ikke ringe Grad bidraget 
til at berolige Mængden, idet det i høj Grad havde 
t i ld rag t sig dens Opmærksomhed. 

Ande t Kapi te l . 

Pierre Gringoire. 

Medens Jupiter talte, var imidlertid den Beun
dring, som hans Klædedragt havde vakt, vegen Plad
sen for Forbitrelse over Indholdet af hans Tale. Saa 
snart han var kommen med den uheldige Ytring: 
»Vi vil begynde, saa snart Hans Eminence Kardinalen 
er kommen,« iafbrødes hans Tale af en frygtelig 
Eaaben og Hujen. — »Begynd straks, paa Øjeblikket! 
Mysteriet! Mysteriet! Ned med Jupiter og med Kar
dinalen af Bourbon!« Og midt i Larmen hørte man 
tydelig Johan du Moulins gennemtrængende Stemme. 
»Til Galgen med Jupiter!« gentog man. Den stakkels 
Jupiter lod bleg af Skræk sin Tordenkile falde til 
Jorden og tog Hatten af. Derpaa fremstammede han 
skælvende: »Hans Eminence — — Gesandterne — 
Madame Marguerite af Flandern.-; Han vidste ikke, 
hvad han skulde sige. Hvor han saa hen, saa han 
Galgen. Begyndte han ikke straks Forestillingen, 
vilde lian blive hængt af det rasende Folk, og be
gyndte han uden at vente paa Kardinalen, vilde 
denne lade ham hænge. — Lykkeligvis hjalp en 
anden ham ud af Forlegenheden. En Person, som 
man hidtil ikke havde lagt Mærke til, da han havde 
været skjult bag en Pille, et langt, magert, blegt, 
blondt Menneske, klædt i én sort, luvslidt Kjole, en 
Person, der Var ung endnu, skønt hans Pande var 
furet og hans Kinder rynkede, men med straalende 
Øjne og en smilende Mund, nærmede sig Marmor-
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bordet og gav den stakkels Jupiter et Vink. Denne 
var imidlertid saa forfærdet, at han ikke lagde Mærke 
dertil. — den nyankomne gjorde endnu et Skridt 
fremad. 

»Jupiter!« sagde han, »min kære Jupiter!« — 
Den anden hørte det ikke. Endelig tabte den lys-
haarede Taalrnodigheden og raabte ham næsten ind 
i Øret: »Michel Giborne!« — »Hvem kalder paa 
mig?« raabte Jupiter, idet han fo'r sammen. 

— »Jeg!« svarede Manden i den sorte Kjole. 
— Ah!« sagde Jupiter. — »Begynd straks,« vedblev 

den anden. — »Stil Mængden tilfreds; jeg skal nok 
tale Politimesteren tilrette, og han skal da afgøre 
det med Kardinalen.« 

Jupiter kom til sig selv igen. »Mine Herrer 
Borgere!« raabte han med sine Lungers fulde Kraft, 
»vi vil begynde straks.« — »Evoe, Jupiter! plaudite 
cives!« skreg Studenterne. — »Hurra!« raabte Folket. 

Nu opstod der en bedøvende Klappen i Hæn
derne, og Jupiter havde allerede længe været borte, 
førend Larmen hørte op. Imidlertid havde ogsaa 
den ubekendte i den sorte Kjole beskeden trukket 
sig tilbage bag Pillen, hvor han uden Tvivl var 
forbleven ubemærket, hvis ikke to unge Piger, der 
stod i Tilskuernes første Række, havde opdaget ham. 

»Min Herre,« sagde den ene af dem. Den ube
kendte nærmede sig. »Hvad vil De mig, mine Da
mer?« spurgte han. »Aa, ingen Ting,« sagde den 
ene forvirret, »det er min Nabo Gisquette, som vil 
tale med Dem.« — »Nej,« svarede Gisquette rødmende, 
»det var Lienarde, som kaldte paa Dem.« De to 
unge Piger slog forlegent øjnene ned. Den fremmede, 
der havde stor Lyst til at fortsætte Samtalen, be
tragtede dem smilende. »De har altsaa slet ikke 
noget at sige mig?« spurgte han. — »Aldeles ikke!« 
svarede Gisquette. »Ingen Ting!« gentog Lienarde. 
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Den unge Mund vilde trække sig tilbage, men de to 
unge Nysgerrige vilde ikke saa let slippe deres Bytte. 
— »Min Herre,« sagde pludseligt Gisquette. »Kender 
De den Soldat, som skal spille den hellige Jomfrues 
Rolle i Mysteriet?« — »De mener Jupiters Rolle?« 
svarede den Ubekendte. »Ja vel,« sagde Lienarde. 
»Kender De Jupiter?« 

»Michel Giborne? Ja, ham kender jeg.« — »Er 
Stykket smukt?« spurgte nu Gisquette frygtsomt. »Ja, 
meget smukt,« svarede den ubekendte uden at be
tænke sig et Øjeblik. »Hvad hedder det?« spurgte 
Lienarde. 

»Den hellige Jomfru Marias gode Dom,« svarede 
den Ubekendte. — En kort Tavshed opstod. — Den 
Ubekendte begyndte igen Samtalen. »Det er et gan
ske nyt moralsk Stykke, som aldrig før har været 
opført!« »Det er altsaa ikke det samme, som blev 
opført for to Aar siden,« sagde Gisquette, »og hvori 
der var tre smukke unge Piger« — »der spillede 
Sirener,« afbrød Lienarde hende. »Og som var gan
ske nøgne,« sagde den Ubekendte. Lienarde slog 
Øjnene ned; Gisquette saa paa hende og gjorde 
derpaa ligesaa. Den Ubekendte vedblev: »Det var 
et meget smukt Stykke; men i Dag er det et ganske 
nyt Stykke, skrevet af Hensyn til Fru Marguerite af 
Flandern.« — »Lover De os, at Stykket er smukt?« 
spurgte Gisquette. »Ja!« svarede han og tilføjede 
derpaa i en begejstret Tone: »Mine Damer, det er 
mig ,som er Forfatteren.« — »Virkelig?« raabte de 
unge Piger. »Ja!« gentog han, »mit Navn er P i e r r e 
G r i n g o i r e . « 

Forfatteren af Cid kunde ikke med større Stolt
hed have sagt: »Mit Navn er P i e r r e C o r n e i l l e . « 

Vore Læsere vil have lagt Mærke til, at der 
allerede var forløben en ikke ganske kort Tid, siden 
Jupiter havde trukket sig tilbage. Og mærkværdig 
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nok, Mængden, der kort i Forvejen havde været støj
ende og uregerlig, stod nu stille og ventede paa 
Komediens Begyndelse. — Imidlertid var Studenten 
Johan de Moulin ikke falden i Søvn. »Jupiter! Hel
lige Jomfru!« raabte han pludseligt, »kom frem, kom 
frem! Begynd! Vi vil se Stykket!« — Der be
høvedes ikke mere. En Musik af forskellige In
strumenter begyndte; Tæppet gik op og fire Personer, 
malede og sminkede, kom frem, klatrede op ad Sti
gen ind paa Scenen og opstillede sig i Række foran 
Tilskuerne, som de hilste med dybe Buk. — Musikken 
holt nu op og Stykket begyndte. 

De fire Personer, der med længe vedholdende 
Bifaldsraab var blevet betalt for deres Komplimenter, 
begyndte nu en Prolog, for hvis Indhold vi imidlertid 
skulle forskaane vore Læsere. løvrigt vakte da ogsaa 
deres Klædedragt mere Opmærksomhed blandt Publi
kum, end de Roller, som de spillede. De var alle 
klædt i halv gule og halv hvide Kjoler, der kun var 
forskellige, hvad Stoffet angik. — Den første var 
klædt i Guld og Sølvbrokade, den anden i Silke, 
den tredie i uldent Tøj og den fjerde i Lærred. — 
Den første bar i sin Haand en Kaarde, den anden 
to Guldnøgler, den tredie en Vægtskaal, og den fjerde 
en Spade. — Men for at ingen skulde kunne tage 
fejl af, hvad disse Personer skulde fremstille, havde 
man ovenikøbet med store sorte Bogstaver malet paa 
Kjolen af Brokade: »Jeg er Adelen,« paa Silkekjo
len: »Jeg er Gejstligheden,« paa Uldkjolen: »Jeg er 
Handelsstanden,« og paa Lærredskitlen: »Jeg er Ar
bejdsklassen.« 

Man opdagede let af Prologen, at Arbejdsklassen 
var gift med Handelsstanden, og Gejstligheden med 
Adelen, og at disse to lykkelige Par i Fællessskab 
besad en prægtig Delfin af Guld, som de havde i Sinde 
at skænke til den skønneste. — De drog derfor Ver-
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den rundt for at lede efter denne Skønhed, og efter 
at de havde forkastet først Dronningen af Golkonda, 
derefter Prinsessen af Trapezunt og Storkhanens Dat
ter i Tartariet tilligemed en Mængde andre høj for
nemme Damer, var de to Ægtepar komne til det 
store Marmorbord i Raadhuset i Paris, hvor de op
vartede Publikum med en Mængde Sentenser og Ord
sprog. Dette var nu i Virkeligheden alt sammen 
meget smukt. 

Men medens alt dette gik for sig, var der i hele 
Mængden ikke et ø r e saa opmærksomt, ikke et Hjerle, 
der bankede saa stærkt, ikke et Øje saa forstyrret, 
ikke en Hals saa langt fremstrakt, som det Øre, det 
Hjerte, det Øje og den Hals, der tilhørte Forfatteren, 
Pierre Gringoire, som et Øjeblik i Forvejen ikke 
havde kunnet modstaa den Fornøjelse at fortælle 
sit Navn til to smukke unge Piger. 

Han var vendt tilbage bag sin Pille tæt ved dem, 
og fra dette Sted slugte han formelig Skuespillet med 
alle sine Sanser. 

Desværre blev han altfor hurtig revet ud af sin 
Begejstring. 

En pjaltet Tigger, der ikke kunde drive sit Haand-
værk i den tætte Menneskevrimmel og, som det lod, 
heller ikke tilstrækkeligt kunde holde sig skadesløs 
i de omkringstaaendes Lommer, fik i Sinde at for
skaffe sig en iøjenfaldende Plads for derfra at til
trække sig Opmærksomhed og derved ogsaa Almisser. 
Han svang sig derfor op paa en af de Piller, der 
bar Forhøjningen, og fra dette Sæde tiltrak han sig 
Mængdens Opmærksomhed ved sine Pjalter og ved 
et hæsligt Saar paa den højre Arm. Forresten sagde 
han ikke et Ord. Fremsigelsen af Prologen vilde 
derfor rimeligvis ikke være bleven afbrudt, hvis en 
uheldig Skæbne ikke havde villet, at Johan de Mou
lin oppe paa sin Plads paa Gesimsen havde faael 
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Øje paa Tiggeren. Et ondskabsfuldt Smil opklarede 
straks hans Ansigt, og uden at bryde sig om at af
bryde Skuespillet og forstyrre den almindelige Op
mærksomhed raabte han: »Se der, en Tigger paa 
Pillen! En Tigger paa Pillen!« 

Den, der nogensinde har kastet en Sten ud i en 
Dam, der er fuld af Frøer, eller affyret et Skud 
midt ind imellem en Flok Vildænder, — kan gøre 
sig et Begreb om den Virkning, som disse Ord frem
bragte. — Gringoire skælvede, som om han var ble
ven ramt af et elektrisk Stød. — Skuespilleren stand
sede mid i sin Replik. Alle Hoveder vendte sig 
imod Tiggeren, der ansaa denne Begivenhed for en 
god Lejlighed til at høste og uden at tabe Fatninger 
begyndte at stønne i en jamrende Tone og med 
halvt tillukkede Øjne: »En Almisse, en Almisse for 
den barmhjertige Guds Skyld!« — »Nej sé!« — raabte 
Johan — »det er Clopin Trouillefon! Hejda! min 
Ven! Dit Saar har nok været Dig i Vejen paa Benet, 
siden Du nu har flyttet det op paa Armen?« 

Med det samme kastede han med en Abes Be
hændighed en lille Sølvmønt hen i Huen, som Tig
geren holdt med den daarlige Arm. 

Tiggeren modtog uden at fordreje en Mine baade 
Almissen og Stikpillen. 

»En Almisse for Guds Skyld, en Almisse, mine 
Herrer!« 

Denne Episode havde aldeles forstyrret Opmærk
somheden for Skuespillet. Mange af Tilskuerne og 
deriblandt alle Studenterne og Skoledrengene gav 
lydeligt deres Bifald tiikende over denne komiske 
Duet midt i Prologen. Gringoir, der var nær ved 
at springe i Flint af Ærgelse, raabte uafbrudt: 

»Bliv dog ved for Satan og alle hans Engle, bliv 
ved!« 

Endelig rettede Skuespillerne sig efter hans Op-
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fordringer . Forestillingen begyndte aller, og Publi
kum begyndte igen at høre efter, saa at lidt efter 
lidt den forrige Ro og Opmærksomhed for Stykket 
vendt tilbage. Rigtignok var under Larmen mange 
af de bedste Repliker gaaet tabt for Tilhørerne til 
Gringoires store Ærgrelse. — Stykket var iøvrigt 
ret vellyket, saa det nok lønnede Umagen at være 
opmærksom. — Man var det imidlertid ogsaa. Da 
opstod der pludselig en ny Forstyrrelse. Døren til 
den for de fornemme Gæster forbeholdte Forhøjning 
blev slaaet op paa vid Gab, og Dørvogteren raabte 
saa højt, han kunde: »Hans E m i n e n c e , Kar
d i n a l e n a f B o u r b o n . « 

Tredie Kapitel. 

Kardinalen af Bourbon. 

Stakkels Gringoir! Hvilken magisk Virkning frem
bragte ikke disse Par Ord: »Hans Eminence, Kar
dinalen af Bourbon.« 

En almindelig Forstyrrelse opstod, alles Øjne 
vendte sig mod Forhøjningen; man kunde ikke høre 
et Ord af Skuespillet mere. — »Kardinalen! Kardi
nalen!« lød det fra tusinde Munde, og den stakkels 
Skuespiller maatte igen gøre et lille Ophold. — — 
Gringoire var nær ved at h a d e Kardinalen i dette 
Øjeblik. 

Hans Eminence standsede et Øjeblik i Døren, 
der førte ind til Forhøjningen, og lod et ligegyldigt 
Blik glide hen over Forsamlingen, medens Støjen 
tiltog ved hans Ankomst. Enhver vilde se ham, 
og den ene søgte at kigge over Skuldrene paa den 
anden. Det var ogsaa en Mand, der var værd at 
betragte lidt nøjere, denne Cardinal, Carl af Bourbon, 
Erkebisp og Greve af Lyon. Primas af Gallien. Han 



16 

var beslægtet med Ludvig den I l te gennem sin 
Broder Peter, Herre til Aranjou, der havde ægtet 
Kongens ældste Datter, og med Carl den dristige 
gennem sin Moder, Agnes af Bourgund. Det mest 
fremtrædende Træk i Kardinalens Karakter var en 
vis Hofmandsaand og Lyst til at krybe for Maje
stæterne. Man kan let tænke sig de utallige Forle
genheder, hvori dette dobbelte Slægtskab maatte sætte 
ham, og de mange verdslige Klipper, mellem hvilke 
han forsigtig maatte krydse for ikke at knuses enten 
paa L u d v i g eller K a r l , et Karybdis og et Scylla, 
der havde opslugt baade Hertugen af Nemours og 
Konnetablen af St. Pol. 

løvrigt var Kardinalen en brav Mand, der førte 
et lystigt Liv; han holdt nok.af at smage den ædle 
Saft fra Challuau, gav hellere Almisser til smukke 
Piger end til gamle Kællinger og var selvfølgelig 
meget yndet af Pøbelen i Paris. Han gik aldrig 
ud uden at være omgivet af et Følge af Bisper og 
Abbeder, af fornem Stand men med et muntert Sind; 
og ofte forargede de gode Borgere i Saint Germain 
d'Auzerre sig over, naar de kom forbi Paladset Bour-
bons oplyste Vinduer, at høre de samme Stemmer, 
som om Dagen udførte Messen, om Natten synge 
akkompagnerede af Bægerklang, Benedikt den Tolv
tes bekendte: »Hibamus pipaliter.« — — 

Det var uden Tvivl den Folkegunst, som han ved 
en saadan Levemaade havde erhvervet sig, der nu 
befriede ham for en slem Modtagelse fra Pøbelens 
Side, der nogle Øjeblikke i Forvejen havde vist sig 
saa misfornøjede, og som just ikke var meget oplagt 
til al vise en Kardinal Ærbødighed paa den Dag, 
da man stod i Begreb med at vælge en Pave. — Men 
Pariserne nærer ikke Had, og da de nu havde sejret 
over Kardinalen ved at have faaet Skuespillerne til 
at begynde Forestillingen, førend han var kommen, 
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var denne Triumf dem nok. — Desuden var Kar
dinalen en smuk Mand, der var smukt klædt. Han 
havde derfor Kvinderne og følgelig den bedste Halv
del af Tilskuerne paa sin Side. Det vilde dog virkelig 
ogsaa have været en Skam at udpibe en Kardinal, 
der var kommen for sildig, naar han var en smuk 
Mand, og bar en rød Kjole, der klædte ham godt. 

Han traadte altsaa ind, hilste Mængden med et 
nedladende Smil og begav sig med langsomme Skridt 
hen til en rød Fløjls Lænestol, der var bestemt 
for ham. Hans Følge tog Plads i Nærheden. Kar
dinalen var imidlertid i Dag ikke ganske fri for 
Bekymringer. Anledningen til disse var det flam
ske Gesandtskab, thi hvorledes vilde de muntre Pa
risere modtage disse tykke, øldrikkende Flamlændere. 
Da meldte Dørvogteren pludseligt: »De Herrer Ge
sandter fra Hans Højhed Hertugen af Østrig!« Dø
ren aahnedes. og ind traadte de, to og to, med 
en Alvor, der dannede en forunderlig Modsætning 
til Carl af Bourbons lystige Følge, Maximilian af 
Østrigs otte og fyrretyve Sendebud. I Spidsen gik 
den ærværdige Fader i Gud, Johan, Abbed af St. 
Bertin, Kansler af den gyldne Blies og Jakob de 
Goy, Overdommer i Gent, Herre til Danby. En dyb 
Tavshed bredte sig ud over Forsamlingen, stundom 
dog afbrudt ved en Fnisen hist og her, medens Dør
vogteren opraabte Gesandternes Navne og borger
lige Titler: Her kom Loys Roelof, Raadmand i Byen 
Louvain, her Klaes d'Etuelde, Raadmand i Bryssel. 
Endvidere Johan Colegbens, Borgmester i Byen An-
vers. Her var Navne som: Gheldolf von der Hage 
og Johan Dymaerzelle osv. osv. Alle disse Personer, 
der her kom frem i stiveste Stads, i Fløjels-

Iklæder besatte med svære Guldtresser, var fede, 
Velnærede Borgmestre og Raadmænd. Det var 
Figurer som dem, man ser paa Rembrandts Ma-

2 
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lerier. Kun en af dem lgnede iikke de øvrige. 
Han havde et fint, forstandigt, fiffigt Ansigt, en Mel
lemting af en Diplomatnæse og en Abesnude. Kar
dinalen gik ham tre Skridt i Møde og bukkede dybt 
for ham, og dog havde Personen ingen anden Titel 
end William! Rym, Raadmand og Borger i Gent. 
Kun faa Mennesker vidste den Gang, hvad William 
Rym egentlig var. Han var et sjeldent Geni, der i 
en Revolution vilde have styret Begivenhederne, men 
som i det 15de Aarhundrede maatte nøjes med at 
holde sig bag Kuliserne og deltage i Intriger. løv
rigt var han meget anset af den første Skuespiller 
i Evropa; han var delagtig i Ludvig den I l tes hem
melige Planer og Foretagender, og var endog under
tiden den, der støbte Kuglen. — — Men alt dette 
vidste Folk i Almindelighed ikke noget om, og derfor 
vakte Kardinalens Høflighed imod denne uanselige 
Figur almindelig Forundring. 

Fjerde Kapitel. 

Jakob Coppenole, 

Medens Borgeren fra Gent og Kardinalen af Bour-
bon vekslede Komplimenter og et Par Ord, som 
ingen knude hore, fremtraadte ved Siden af William 
Rym en lang, bredskuldret Person med et bredt 
Ansigt; han saa ud som en Dogge ved Siden af en 
Ræv; hans Vadmels Benklæder og Skindtrøje tog 
sig underlig ud mellem alt det Fløjl og Silke, der 
omgav ham. — Dørvogteren, der antog, at det var 
en eller anden Staldkarl, der vilde smugle sig ind, 
stoppede ham. 

»Stop, min Ven!« sagde han — »her kommer man 
ikke saadan igennem.« 

Manden i Skindtrøjen greb ham i Skuldren og 
stødte ham tilbage. 



19 

»Hvad vil Du Krabat!« raabte han, saa det genlød 
i Salen. »Ser Du ikke, hvem jeg er?« — »Deres 
Navn?« spurgte Dørvogteren. — » J a k o b C o p p e -
n o l e « . —• »Hvad er De?« — »Strømpevæver i »de 
tre Urkæder« i Gent.« Dørvogteren traadte et Skridt 
tilbage. — At anmelde Raadmænd og Borgmestre 
kunde endda gaa an, men — Strømpevæver! — Det 
var dog for galt! — Kardinalen sad som paa Gløder. 
Hele Mængden lyttede til og gjorde store Øjne. Hans 
Eminence havde anvendt to hele Dage til at faa 
sat saa jmegen Skik paa disse flamske Bjørne, at 
man kunde vise dem offentligt frem. Men dette 
Stød var for haardt. — Imidlertid nærmede William 
Rym sig med et spydigt Smil til Dørvogteren og 
hviskede: 

»Meld Mester Jacob Coppenole, Raadmand i Sta
den Gent!« 

»Dørvogter!« gentog Kardinalen højt; — »meld 
Mester Jakob Coppenole, Raadmand i den berømte 
Stad Gent.« 

»Nej, ved det hellige Kors!« raabte med Torden
røst Coppenole, der havde hørt Kardinalens Ord, 
— — »Jakob Coppenole, Strømpevæver. Hører Du, 
Dørvogter, hverken mere eller mindre; Strømpevæ
ver ved min arme Sjæl. Det er godt nok! Hans 
Højhed Erkehertugen har mere end en Gang søgt 
sin Handske i mine Strømper!« — Mængden udbrød 
ved disse Ord i en Skoggerlatter og tilklappede ham 
Bifald. Pariserne hører altid gerne et lystigt Ord; 
desuden var Coppenole en Almuesmand, og For
samlingen, der omgav ham, bestod af Almuesfolk. 
Man fandt Behag i, at en af Folket stillede sig 
ved Siden af Kardinalen. Dette var nemlig en Slags 
Trøst for de stakkels Folk, der selv var vant til 
at vise sig ærbødige endog lige overfor en af hans 
Eminences ringeste Tjenere. 
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Coppenole hilste stolt Kardinalen, der bukkede 
for den almægtige Borger, der endog var frygtet 
af Ludvig den Ellevte. William Rym fulgte dem begge 
med et spottende og overlegent Smil. Da de begge 
naaede deres Pladser, var Kardinalen ganske bragt 
ud af sin Fatning, Mester Coppenole derimod stolt 
og rolig. Han tænkte rimeligvis paa, at Maria af 
Burgund, Moder til den Margrethe, hvis Ægteskab 
med den franske Kronprins han i Dag var med til 
at faa bragt i Stand, havde været mindre bange for 
en Kardinal, der havde ophidset Gents Borgere imod 
Karl den Dristiges Datters Yndlinge; og det var 
heller ikke en Kardinal, der med et eneste Ord 
havde forhærdet Folkets Hjerter mod hendes Taa-
rer og Bønner, da Prinsessen af Flandern anraabte 
Folket om Naade for dem ved Foden af Retterstedet; 
medens Strømpevæveren kun havde behøvet at røre 
en Finger for derved at faa Eders Hoveder til at 
falde for Øksen, i mægtige Herrer, Guy d'Hymber-
court og Vilhelm Hugonet! 

Men Enden var endnu ikke kommen for den 
ulykkelige Kardinal, der endnu ikke havde tømt 
Malurtbægeret til Bunden. Læseren har vel ikke 
glemt den uforskammede Tigger, der straks i Be
gyndelsen af Forestillingen havde svunget sig op 
paa en af Pillerne, der bar Forhøjningen. De høje 
Gæsters Ankomst havde aldeles ikke bevæget ham 
til at forlade sin Plads; og medens Prælater og Ge
sandter blev pakket sammen som virkelig flamske 
Sild i Forhøjningens Loger, havde han i al Magelig
hed slaaet det ene Ben over en af Tværbjælkerne 
og sad der nok saa ugenert. I Begyndelsen var 
der ingen, der lagde Mærke til denne Uforskam
methed, da alles Opmærksomhed var henvendt paa 
Gesandterne. 
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Han derimod brød sig om ingen Ting, men sad 
og nikkede med Hovedet med hele en Neapolita
ners Ligegyldighed, og gentog fra Tid til anden 
ganske maskinmæssig sin gamle Remse: »En Almisse, 
mine Herrer, en Almisse i Guds Navn!« — — Skæb
nen vilde nu tilfældigvis, at Strømpevæveren fra Gent, 
som Mængden allerede interesserede sig saa levende 
for, og som havde tiltrukket sig alles Opmærksom
hed, kom til at sidde paa første Bænk, lige overfor 
Tiggeren. — Hvad skete nu? — Efter at den flam
ske Gesandt en Tid lang havde betragtet Skikkel
sen nedenunder, saa man ham pludselig ganske ven
skabeligt banke den Pjaltede paa Skulderen. En 
almindelig Forbavselse opstod herover. — Tiggeren 
drejede Hovedet om; Overraskelse, Erkendtlighed og 
Velvillie stod malet paa begges Ansigter. Uden at 
bryde sig det mindste om Tilskuerne gav Tiggeren 
og Strømpevæveren sig til at hviske ganske fortro
ligt med hinanden, idet de holdt hinanden i Haan-
den, medens Tiggerens Pjalter stak af mod Guld
stoffet som en Kaalorm paa en Appelsin. 

Del usædvanlige i denne mærkværdige Scene 
frembragte en saadan Lystighed i Salen, at Kardina
len lagde Mærke dertil. Han bøjede sig ud over 
Gelænderet, og da han fik Øje paa Trouillefous 
lasede Trøje, troede han naturligvis, at Tiggeren bad 
om en Almisse. Opbragt over en saadan Frækhed 
raabte han derfor højt: »Hr. Politimester! Lad den 
Slyngel blive kastet i Floden!« 

»Ved det hellige Kors! Hr. Kardinal!« — sagde 
Coppenole, der vedblev at holde Tiggeren i Haan-
den — »det er en af mine Venner!« 

»Bravo! Bravo!« jublede Mængden. 
Kardinalen bed sig i Læben og hviskede til sin 

Nabo, Abbeden af Set. Genévieve: — Det er nogle 
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snurrige Gesandter, som Hans Højhed Erkehertu-
gen har fundet det passende at sende os for at 
melde Prinsesse Margrethe.« 

»Eders Eminence« — svarede Abbeden — »spil
der Eders Høflighed paa disse flamske Tølpere; 
margaritas ante porcos.*) 

»Sig hellere« — svarede Kardinalen smilende — 
»porcos ante Margarilam.i") 

Hele det lille gejstlige Følge fandt dette Ordspil 
ganske ypperligt. 

Kardinalen følte sig en Smule trøstet; han hav
de ogsaa haft et morsomt Indfald, pg det havde 
.vundet Bifald. 

Medens alt dette var gaaet for sig, havde na
turligvis ingen brudt sig om at høre paa Komedien. 
Mester Gringoire var fortvivlet. Først havde han 
opfordret dem til at anstrenge sig for at tale saa 
højt, som muligt. Da delte imidlertid ikke hjalp, 
eftersom alligevel ingen gad høre paa dem, havde 
han befalet dem at tie stille. Da han imidlertid 
nu saa, at Roligheden nogenlunde begyndte at vende 
tilbage, tog han sin Tilflugt til en Krigslist. Han 
vendte sig om til en af sine Naboer, en svær Person 
med et godmodigt, dorsk Udseende. 

»Skulde man nu ikke begynde igen?« — spurg
te han. 

»Hvorpaa?« svarede Naboen. 
»Ih, naturligvis paa Mysteriet!« 
»Ja, som! De vil!« svarede Naboen. 
Dette halve Bifald var nok for Gringoire. Han 

gav sig til at raabe: »Mysteriet! vi vil se Mysteriet!« 
»For Fanden!« raabte Studenten, Johannes de 

*) ,Man skal ikke kaste Perler for Svin'." 
'*) .Svin foran Margrethe'. — Ordspillet kan iøvrigt ikke gen> 

gives, 
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Moulin, »hvad brøler man efter derhenne? Hør, 
Kammerateri er dette Mysterium endnu ikke forbi? 
Skal de nu til at begynde igen? — Skulle vi finde 
os i det?« 

»Nej! Nej!« raabte alle Studenterne. »Væk med 
Mysteriet! Vi !vil ikke have noget Mysterium.« 

Gringoire søgte at mangfoldiggøre sig, og skreg 
af alle Kræfter, for at man iskulde tro, at Raabet 
kom fra flere: »Begynd, begynd igen!« Dette Skrig 
tiltrak sig Kardinalens Opmærksomhed. 

»Hr. Politimester!« sagde han til en høj, sort
klædt Mand, der stod i Nærheden af ham, »hvad 
skal al den Larm betyde?« 

Politimesteren, et Slags Amfibium af en Øvrig
hedsperson, en Art juridisk Flagermus, der baade var 
Mus og Fugl, Dommer og Soldat, nærmede sig til 
Kardinalen og stammede, ikke uden Frygt for at 
vække Kardinalens Misfornøjelse, at Skuespillerne 
var bleven nødt til at begynde uden at oppebie 
Hans Eminences Ankomst. 

Kardinalen brast i Latter. 
»Universitetets Rektor burde min Tro have gjort 

det samme! Hvad siger De, Mester Rym?« 
»Deres Eminence!« svarede William Rym, »lad 

os være tilfredse med at være slupne for Halvde
len af Komedien; derved er altid noget vundet.« 

»Kunde de Slyngler igen begynde paa deres Fore
stilling?« spurgte Politimesteren. 

»Lad dem bare begynde!« svarede Kardinalen, 
»imidlertid vil jeg læse mit Breviarium.« 

Skuespillerne begyndte igen deres Forestilling, 
og Gringoire begyndte igen at haabe, at man vilde 
høre Resten af hans Stykke; da forstyrrer pludselig 
Strømpevæveren fra Gent den almindelige Opmærk
somhed, idet han træder frem og raaber: »Mine 
Herrer Borgere og Straajunkere i Paris! jeg véd 
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ved det hellige Kors ikke, hvad vi egentlig tager 
os for her. Dernede paa Brædderne ser jeg rig
tignok nogle Folk, der ser ud til at ville slaa. Om det 
er det, som I kalder et Mysterium, ved jeg ikke, 
men hvad jeg ved, det er, at det slet ikke er mor
somt. De slaas med Tungen —- det er det hele. 
I et helt Kvarter har jeg ventet paa, at en af dem 
skulde slaa til, men se, om de gør det. Det er 
Kujoner, der kun forstaar at fægte med Skældsord. 
— Man skulde lade komme Slagsbrødre fra Lon
don eller Rotterdam. Det kunde jeg finde mig i; 
da vilde der vanke Næsestyvere, som vilde kunne 
høres langt ude paa Pladsen; men dette her — det 
er noget jammerligt Tøjeri. 

»De Kunde i det mindste give os en maurisk 
Dans eller en Smule anden Maskerade af en eller 
anden Slags; men dette her! Nej, da har jeg lovet 
mig noget ganske andet; man har talt om en Narre-
fest, et Pavevalg. — Vi har ogsaa en Narrepave i 
Gent, og ved det hellige Kors, det er noget, hvori 
vi ikke staar tilbage. — Vi bærer os saaledes ad: 
Man samles, ligesom her; derpaa stikker den ene 
efter den anden Hovedet gennem et Hul og vrænger 
Mund ad de andre ; den der gør den styggeste Gri-
mace, han er Pave. — Saaledes gaar det til, og I kan 
tro, at det er nok værd at se paa. — Har I Lyst, 
kan vi jo vælge Paven her paa samme Maade, som 
vi bruger i min Hjemstavn. Det vil i det mindste 
ikke være saa kedeligt, som at staa og høre paa 
de Sladderhanke derhenne. — Har de ogsaa Lyst 
til al gøre deres Grimaser i Hullet, saa lad dem 
komme med; det det er ikke mere end billigt, at 
de ogsaa faar Lov til at være med. — Nu, hvad 
siger I, Godtfolk! — Her er baade Mandfolk og 
Fruentimmer og da ogsaa grimme Ansigter nok til, 
at vi kunne vente at faa en net Forestilling at se. 




